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RESUMO 
 
 
Este estudo tem como objetivo principal investigar as variabilidades de longo prazo 
das cintilações ionosféricas, durante períodos geomagneticamente calmos e 
perturbados, numa região de baixa latitude localizada no setor brasileiro. A pesquisa 
foi conduzida a partir da análise de 17 anos de dados de cintilação na amplitude dos 
sinais L1 (1,575 GHz) dos satélites do Sistema de Posicionamento Global (GPS). 
Inicialmente investigou-se a climatologia das cintilações ionosféricas em Cachoeira 
Paulista (22,4°S; 45,0°O) durante períodos geomagneticamente calmos (1997-
2014). Os resultados mostram que a ocorrência das cintilações concorda com a 
distribuição sazonal de ocorrência das irregularidades ionosféricas (bolhas de 
plasma). Além da dependência com o ciclo solar, outro aspecto relevante observado 
dos resultados sugere que a ocorrência climatológica das cintilações em Cachoeira 
Paulista foi modulada pela variação secular da latitude magnética. A pesquisa foi 
complementada a partir de um estudo de caracterização estatística das cintilações 
empregando o modelo de distribuição α-µ. Os resultados mostram que, 
independentemente do nível de atividade solar, o modelo concorda com os dados 
experimentais quando o índice de cintilação S4 é inferior a 0,8. Analogamente, em 
termos de estatística de ordem superior os parâmetros não variaram ao longo de um 
ciclo solar. Em seguida, investigou-se as variabilidades das cintilações quando da 
ação de campos elétricos magnetosféricos, de forma que a propagação destes 
campos elétricos perturbados até as latitudes equatoriais pelos processos de 
penetração direta de campos elétricos (PPEF) e campos elétricos do dínamo 
perturbado (DDEF), provocaram modificações drásticas nos processos 
eletrodinâmicos da ionosfera equatorial, principalmente nas condições de 
desenvolvimento das bolhas de plasma. A atividade das cintilações durante os 
períodos perturbados foi analisada a partir de 303 eventos de tempestades 
geomagnéticas (SYM-H ≤ -50 nT) ocorridas entre 2000 e 2014, e a investigação foi 
estendida para a estação de São Luís (2,3°S; 44,2°O) e a estação de São José dos 
Campos (23,1°S; 45,8°O). Os eventos de tempestades foram classificados quanto 
aos diferentes tipos, intensidades e estruturas de choque solar-interplanetária, e 
uma análise estatística das cintilações foi detalhada para as estações de 
observação. De uma maneira geral, os resultados revelam que o aumento gradual 
da atividade geomagnética resulta em uma inibição relativa das cintilações, 
principalmente para os níveis mais intensos com S4 > 0,5. Finalmente, foram 
selecionados cinco diferentes tipos de eventos de tempestade com o objetivo de se 
investigar a resposta das cintilações ionosféricas, sendo que em dois eventos onde 
o mínimo no índice SYM-H ocorreu próximo aos horários dos terminadouros do 
anoitecer ou do amanhecer os resultados divergiram daquilo que era fisicamente 
esperado. No entanto, notou-se dos resultados que a intensidade da corrente de 
anel e o horário de transição entre as fases principal e de recuperação de uma 
tempestade são importantes para se estabelecer os processos que atuam na 
geração e inibição das irregularidades da região F equatorial.  
 
Palavras chave: Ionosfera equatorial, Irregularidades ionosféricas, Tempestades 
geomagnéticas, Campos elétricos perturbados, GPS, Cintilação, ROTI, Modelagem 
ionosférica.  
  



 
ABSTRACT 

 
 

The main objective of this study is to investigate the long-term variability of 
ionospheric scintillations, during geomagnetically quiet and disturbed periods, over 
the low latitude region in the Brazilian sector. The research was carried out by 
analyzing 17 years of GPS L1-frequency (1.575 GHz) amplitude scintillation data. At 
first, it was analyzed the climatology of ionospheric scintillations at Cachoeira 
Paulista site (22.4ºS, 45.0ºW) during geomagnetically quiet periods from 1997 to 
2014. The results show that the occurrence of scintillations agrees with the seasonal 
distribution of occurrence of ionospheric (plasma bubble) irregularities. In addition to 
the solar cycle dependence, the results suggest that the occurrence climatology of 
scintillations is also being modulated by the secular variation in the dip latitude of 
Cachoeira Paulista. The investigation was complemented by the study of statistical 
characterization of scintillations using the α-µ distribution model. The results show 
that, independently of the solar activity level, the α-µ model fits quite well with the 
experimental data when the scintillation index S4 < 0.8. Analogously, in terms of 
higher-order statistics the parameters did not vary along the solar cycle. Then, it was 
analyzed the variability of scintillations owing to magnetosphere-ionosphere coupling 
for storm time disturbance electric field propagation to equatorial latitudes through 
the processes of prompt penetration (PPEF) and disturbance dynamo (DDEF). These 
disturbed electric fields caused drastic changes on the electrodynamics of the 
equatorial ionosphere, especially in terms of their impact on the conditions of 
ionospheric plasma bubble development. The scintillation activity during 
geomagnetically disturbed periods were analyzed for the stations of São Luis (2.3°S; 
44.2°W) and São José dos Campos (23.1°S; 45.8°W) during 303 events of 
geomagnetic storms (SYM-H ≤ -50 nT) occurred from 2000 to 2014. The events of 
geomagnetic storm were classified according to their different types, intensities and 
solar wind drivers, so that a detailed statistical study of scintillations was performed 
for both stations. In general, the results reveal that a progressive increase of 
magnetic activity resulted in inhibition of irregularities causing scintillations, mainly for 
the high scintillation levels with S4 > 0.5. Finally, five different events of geomagnetic 
storm were selected with the aim to study the response of ionospheric scintillations to 
the disturbance electric fields. In two events where the maximum SYM-H excursion 
occurred close to the dawn or dusk terminators the results diverged from that 
physically expected. However, it has also been noticed from the results that the 
intensity of the ring current and the local time when the ring current changes from 
injection to recovery appears to play a leading role in establishing the conditions 
necessary for equatorial F layer irregularity generation and inhibition. 
 
 
Keywords: Equatorial ionosphere, Ionospheric irregularities, Geomagnetic storms, 
Disturbance electric fields, GPS, Scintillation, ROTI, Ionospheric modeling  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A principal motivação deste trabalho de tese consiste em estudar, pela primeira vez, 

a variabilidade temporal das irregularidades do meio ionosférico no setor brasileiro 

durante os eventos de tempestades geomagnéticas que ocorreram entre os anos de 

2000 a 2014. A pesquisa é realizada através de observações dos efeitos dessas 

irregularidades sobre os sinais recebidos dos satélites do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS). O período de investigação abrange os anos de 

máximos e mínimo da atividade solar entre os ciclos 23 e 24. Com isso, a partir da 

análise estatística da ocorrência das cintilações (flutuações) na amplitude dos sinais 

da frequência L1 (1,575 GHz) do GPS durante os períodos geomagneticamente 

perturbados, foi estudado a variabilidade das irregularidades que causam estas 

flutuações. Concomitante a isto, foi realizado um estudo destas irregularidades 

ionosféricas através dos resultados obtidos da taxa de variação do TEC (ROT), e 

introduzido nos trabalhos do grupo de pesquisa em Física Espacial da UNIVAP um 

índice que já tem sido empregado pela comunidade na investigação de 

irregularidades ionosféricas, conhecido como o índice da taxa de variação do TEC 

(ROTI). 

 

Durante os períodos geomagneticamente calmos, a ionosfera equatorial é conhecida 

por ser fortemente controlada pelos campos elétricos decorrentes dos mecanismos 

dos dínamos das regiões E e F. Esses campos elétricos, basicamente, determinam o 

comportamento regular da maioria dos fenômenos da ionosfera na região tropical, 

tais como: a anomalia de ionização equatorial (EIA), os processos da corrente do 

eletrojato equatorial (EEJ) e as irregularidades/instabilidades da ionosfera noturna 

(associadas aos eventos das bolhas de plasma/spread-F equatorial) (KELLEY, 1990; 

ABDU, BATISTA, et al., 1995; ABDU, 2005). Durante os períodos 

geomagneticamente perturbados, um número expressivo de processos resultantes 

dos efeitos de alta latitude (sistema magnetosfera-termosfera-ionosfera) pode afetar 

significativamente a eletrodinâmica equatorial, que passa a ser fortemente 

controlada por campos elétricos perturbados. Estes campos elétricos podem 

modificar o comportamento ionosférico local, resultando em uma mudança drástica 

no padrão de deriva vertical do plasma da região F (campo elétrico zonal), em 

variações da altura da camada ionosférica, nos níveis de densidade eletrônica da 
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ionosfera e na distribuição do plasma ionosférico na região da EIA. De acordo com 

Abdu et al. (1995), as respostas ionosféricas aos campos elétricos perturbados têm 

sido amplamente investigadas através do uso de equipamentos de rádio sondagem 

(radares e ionossondas), equipamentos passivos (receptores GPS, imageadores e 

magnetômetros), bem como a utilização de técnicas de simulações computacionais 

(por exemplo, FEJER, 1979a; BLANC; RICHMOND, 1980; FEJER, 1986; 

GONZALEZ et al., 1979; KELLEY et al., 1979; REDDY et al., 1979; KIKUCHI, 1986; 

SOMAYAJULU et al., 1987; FORBES, 1989; SASTRI et al., 1992; ABDU et al., 1991; 

ABDU et al., 1993; SPIRO et al.,1988; SOBRAL et al., 1997; RICHMOND et al., 

2003; TSURUTANI et al., 2008, entre outros).  

 

A ação de campos elétricos e ventos neutros termosféricos perturbados sobre a 

ionosfera equatorial e de baixa latitude pode ocorrer através dos seguintes 

mecanismos: (1) Penetração direta dos campos elétricos magnetosféricos (PPEF) 

(KELLEY, 1990); (2) Campo elétrico de dínamo perturbado (BLANC e RICHMOND, 

1980); e (3) Ventos termosféricos perturbados em baixas latitudes associado com o 

efeito do dínamo perturbado (BLANC e RICHMOND, 1980; SPIRO, WOLF e FEJER, 

1988; ABDU, BATISTA, et al., 1995; SOBRAL, ABDU e GONZÁLEZ, 1997; ABDU, 

BATISTA, et al., 2003; RICHMOND, PEYMIRAT e ROBLE, 2003). O PPEF 

conduzido pelo campo elétrico de convecção magnetosférica se comunica com a 

ionosfera através das linhas de campo da calota polar (conhecida por região 1), 

enquanto que a corrente da região 2 tende a blindar a penetração destes campos 

elétricos perturbados. A penetração dos campos elétricos perturbados que ocorre 

durante a fase principal das tempestades, provoca uma falha temporária nos 

mecanismos de blindagem das correntes da região 1 e da região 2, e que podem 

permanecer durante alguns minutos até várias horas. Antes da blindagem voltar a 

ser definitivamente efetiva, ou seja, quando o campo magnético interplanetário (IMF) 

estiver apontado para sul, um campo elétrico “undershielding” leste (oeste) durante o 

dia (noite) irá penetrar na ionosfera. Porém, quando o IMF se voltar para norte, um 

campo elétrico “overshielding” oeste (leste) durante o dia (noite) irá penetrar na 

ionosfera, isto é, haverá um enfraquecimento da convecção magnetosférica, 

resultando na fase de recuperação da tempestade (ABDU, 2012; YEERAM, 2017). 
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Conforme abordado amplamente na literatura, uma tempestade geomagnética é a 

resposta da magnetosfera devido a interação de uma estrutura solar geoefetiva com 

o campo magnético terrestre. As estruturas solares que podem causar tempestades 

geomagnéticas são a Ejeção de Massa Coronal Interplanetária (Interplanetary 

Coronal Mass Ejection - ICME) e a Região de Interação Corrotante (Corotating 

Interaction Region – CIR) (ZHANG, RICHARDSON, et al., 2007). As ICMEs ocorrem 

predominantemente no período de máxima atividade solar e são consequência da 

ejeção do plasma solar através do meio interplanetário, que podem estar associadas 

a explosões solares. As CIRs são regiões de interação entre feixes de vento solar 

rápido e lento, onde o feixe rápido comprime o feixe lento alterando a configuração 

do plasma do vento solar. As CIRs ocorrem predominantemente na fase 

descendente de um ciclo solar e próximo ao mínimo, e como a fonte do feixe rápido 

(buracos coronais) permanece estável por vários dias, as CIRs também 

permanecem estáveis durante o período de rotação do sol, e por isso são chamadas 

de eventos recorrentes ou corrotantes (DENTON, BOROVSKY, et al., 2006).  

 

De acordo com Kintner et al. (2007), os efeitos resultantes das irregularidades 

presentes na densidade eletrônica do plasma ionosférico sobre a propagação das 

ondas de rádio foram inicialmente divulgados por Hey et al. (1946), através de 

observações de flutuações na amplitude e na fase dos sinais. Essas flutuações ou 

cintilações são um dos efeitos mais conhecidos quando se estuda o clima espacial 

da ionosfera. As cintilações ionosféricas, quando suficientemente intensas, 

deterioram a qualidade do sinal de telecomunicações transionosférica de tal forma a 

reduzir o conteúdo da informação, ou até mesmo, provocar falhas na recepção do 

sinal. As flutuações na amplitude e fase dos sinais dos satélites provocados pelas 

irregularidades ionosféricas podem causar interrupções nos sistemas de navegação 

e comunicação por satélite. Por outro lado, essas flutuações podem ser utilizadas 

como base para se estudar o comportamento da ionosfera, contribuindo para um 

aprimoramento na aplicação de métodos científicos e na modernização dos 

Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) (KINTNER, LEDVINA e DE 

PAULA, 2007; MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). 

 

Conforme apresentado nos estudos de Basu et al. (1988), Aarons et al. (1997), Pi et 

al. (1997), de Paula et al. (2003), Kintner et al. (2007), Muella et al. (2008) e Muella 
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et al. (2009), nas últimas décadas, com o advento da utilização em massa dos 

sistemas GNSS, medidas obtidas através dos satélites empregados nesses sistemas 

têm enriquecido significativamente as pesquisas sobre o comportamento da 

ionosfera. Segundo os estudos destes autores, verificou-se que as regiões mais 

prováveis na detecção/observação das cintilações nos sinais do GNSS devido às 

irregularidades ocorrem próximas ao equador magnético, incluindo as regiões das 

cristas da EIA, dentro e fora das zonas aurorais e na calota polar (BASU, 

MACKENZIE e BASU, 1988). Grande parte das pesquisas relacionadas a 

climatologia das cintilações tem sido conduzidas ao longo das regiões equatorial e 

de baixa latitude pelo fato de apresentarem altos níveis de cintilação, principalmente 

entre os períodos logo após o entardecer e por volta da meia noite no horário local 

(BASU, GROVES, et al., 2002; DE PAULA, RODRIGUES, et al., 2003; KINTNER, 

LEDVINA e DE PAULA, 2007). Ao contrário das cintilações observadas em baixas 

latitudes, o nível das cintilações nas regiões de alta latitude é geralmente moderado 

e a cintilação em fase é mais frequente e intensa do que a cintilação em amplitude 

(AARONS, 1997; SKONE, FENG, et al., 2008). 

 

No início dos anos 90, vários grupos de pesquisadores adotaram um método capaz 

de medir os efeitos das irregularidades ionosféricas sobre a propagação dos sinais 

de rádio oriundos dos satélites GPS, a partir de observações da variação do 

conteúdo eletrônico total (Total Electron Content - TEC) ao longo do tempo entre 

satélite e receptor. Estas variações/flutuações observadas na assinatura do TEC 

representam a taxa de variação do TEC (Rate of TEC – ROT). A presença de 

depleções no TEC em larga escala e rápidas flutuações no ROT podem ser 

observadas durante o aumento das atividades de cintilação ionosférica associadas a 

presença de irregularidades (PI, MANUCCI, et al., 1997). Aarons et al. (1996) 

demonstraram a finalidade de tais conjuntos de dados para se estudar as 

características das bolhas de plasma equatorial e para investigar a evolução destas 

irregularidades de grande escala durante as tempestades geomagnéticas. Pi et al. 

(1997) observaram que, frequentemente, os dados de ROT apresentavam 

flutuações em torno de baixos valores, de tal forma que para identificar e apresentar 

estatisticamente estas irregularidades de menor escala espacial, foi definido um 

índice baseado no desvio padrão do ROT, designado por ROTI. Em outras palavras, 

o ROTI é um índice que identifica a severidade da flutuação de fase e detecta a 
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presença de irregularidades ionosféricas, bem como, mede as estruturas irregulares 

do conteúdo eletrônico total (PI, MANUCCI, et al., 1997). Devido à expansão de 

milhares de receptores GNSS, Pi et al. (2013) empregaram técnicas utilizando 

mapas de ROTI, com o intuito de monitorar e medir as irregularidades ionosféricas e 

as atividades de cintilação no âmbito global. 

 

1.1 Objetivos da Pesquisa 
 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 

• Estudo da variabilidade das cintilações ionosféricas no setor brasileiro entre 
os anos de 1997 a 2014, durante períodos geomagneticamente calmos e 
perturbados, utilizando dados de monitores de cintilação em amplitude de 
sinais recebidos na frequência L1 do GPS; 
 

• Caracterização estatística das cintilações ionosféricas utilizando o modelo de 
desvanecimento α-µ durante períodos distintos da atividade do ciclo solar; 
 

• Análise dos eventos de campos elétricos perturbados, oriundos dos 
processos eletrodinâmicos entre a magnetosfera e a ionosfera de alta latitude, 
que podem ocorrer através dos mecanismos de penetração direta de campos 
elétricos (PPEF) e dínamo perturbado (DD), e seus efeitos sobre a atividade 
das cintilações ionosféricas; 
 

• Análise da ocorrência das cintilações ionosféricas na região equatorial e de 
baixa latitude, observando suas variações diárias, sazonais, latitudinais e com 
a atividade solar, quando submetidas à ação de campos elétricos 
perturbados; 
 

• Identificação e classificação dos eventos de tempestade geomagnética 
provenientes das estruturas de choque solar-interplanetária, como a ejeção 
de massa coronal interplanetária (ICME) e regiões de interação corrotante 
(CIR); 
 

• Caracterização das irregularidades ionosféricas durante eventos de 
tempestades geomagnéticas, a partir da análise da taxa de variação de TEC 
(ROT) e estimativa do índice de variação do TEC (ROTI). 
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2 ELETRODINÂMICA EQUATORIAL 
 

A eletrodinâmica da ionosfera é regida pela interação da atmosfera neutra com o 

plasma ionosférico magnetizado, isto é, a ionosfera e a termosfera formam um 

sistema acoplado onde campos elétricos e correntes fazem parte dos elementos 

básicos dos diversos processos eletrodinâmicos complexos presentes nesta região, 

levando em consideração a viscosidade do meio, a ação dos processos de 

transporte, a temperatura do plasma, etc. Particularmente, a região equatorial é 

considerada uma região distinta das demais pelo fato da configuração das linhas de 

campo geomagnético ser praticamente horizontal, isto é, a região F equatorial é 

conectada à região E em baixas latitudes através das linhas de campo magnético, 

como pode ser observado na Figura 1. A ionosfera equatorial e de baixa latitude, às 

vezes referida como ionosfera tropical, é caracterizada pela alta densidade de 

plasma e conteúdo eletrônico total. Outro aspecto importante é a grande quantidade 

de energia absorvida da radiação solar nesta região (50% de toda a radiação solar 

incidente na Terra são absorvidas dentro das latitudes compreendidas em ± 30° 

centrada no equador). Os processos eletrodinâmicos são responsáveis por uma 

variedade de fenômenos ionosféricos, e no que diz respeito à região equatorial, os 

tornam peculiares em relação às outras regiões. Os fenômenos mais importantes 

são: o sistema de corrente do eletrojato equatorial (EEJ) e suas instabilidades, a 

anomalia de ionização equatorial (EIA) e as irregularidades/instabilidades do plasma 

na ionosfera noturna (associado com os eventos de bolhas de plasma) (ABDU, 

2001; ABDU, 2005). 

 
Figura 1 - Seção transversal meridional das linhas de campo magnético conectando as regiões 
conjugadas E e F ionosféricas ao longo das latitudes equatoriais. 

 
Fonte: Modificada de Abdu (2001). 
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Em razão dos processos eletrodinâmicos, o campo elétrico do dínamo da região E 

mapeado ao longo das linhas de campo magnético altamente condutivo controla a 

eletrodinâmica/transporte de plasma na região F equatorial durante o dia, enquanto 

que o campo elétrico do dínamo da região F pode desenvolver-se somente durante 

a noite, seguido pelo decréscimo da condutividade da região E logo após o pôr do 

sol. Durante o dia, o campo elétrico do dínamo é conduzido para leste provocando 

uma deriva vertical do plasma para cima (𝐸�⃗ × 𝐵�⃗ ), de tal forma que o plasma 

equatorial é lançado para as altitudes mais altas, configurando o efeito fonte 

equatorial. No momento em que a ação do gradiente de pressão e da força de 

gravidade começam a exercer influências sobre o plasma, inicia-se uma difusão 

deste ao longo das linhas de campo geomagnético de tal forma que duas cristas de 

ionização são formadas nas regiões de baixa latitude em torno de ± 15° a 20° do 

equador magnético, conhecido como Anomalia de Ionização Equatorial (Equatorial 

Ionization Anomaly – EIA). Em relação ao comportamento do período noturno, o 

campo elétrico do dínamo é para oeste, isto é, provoca uma deriva vertical do 

plasma para baixo (𝐸�⃗ × 𝐵�⃗ ). A Figura 2 ilustra o efeito fonte equatorial e as cristas de 

ionização formadas entre ± 20° do equador magnético (ABDU, 2005).  

 

Figura 2 – Representação do efeito fonte equatorial conduzido pela deriva vertical do plasma (𝐸�⃗ × 𝐵�⃗ ) 
e a formação das cristas da Anomalia de Ionização Equatorial em ± 20°. 

’ 
Fonte: Adaptada de Kelley (1990). 

 

O efeito fonte como mencionado anteriormente, é uma característica peculiar da 

região equatorial e apresenta variações significativas em relação ao ciclo de 

atividade solar, bem como nas variações sazonais, porém com menor intensidade. 
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Logo após o pôr do sol, a deriva vertical do plasma é fortemente intensificada, 

caracterizando-se por um pico na sua intensidade, conhecido como pico pré-

reversão (ABDU, 2005).  

 

2.1 Condutividades Ionosféricas 
 

Convencionalmente, o termo “deriva” quer dizer movimento de partículas carregadas 

(velocidade 𝑉�⃗ ) e “vento” denota o movimento do ar neutro (𝑈��⃗ ). Os sistemas de 

ventos da camada E e da camada F são diferentes, de tal forma que os ventos da 

região F são geralmente mais rápidos e com menor estrutura vertical se comparados 

aos ventos da região E, principalmente pela maior viscosidade molecular. Os termos 

listados referentes à seção de dínamos são classificados como: B = densidade de 

fluxo geomagnético, E = campo elétrico, e = carga do elétron, [σ] = tensor de 

condutividade, N = concentração de íon ou elétron (geralmente referenciado como 

densidade eletrônica), 𝜔 = girofrequência (Be/m, onde m = massa da partícula) e 𝜐 = 

frequência de colisão com as partículas neutras. Os índices subscritos “i” e “e” 

representam íons e elétrons, respectivamente (RISHBETH, 1997). 

 

A teoria da condutividade ionosférica foi desenvolvida por vários cientistas, por 

exemplo, Cowling (1945), Maeda (1952), Baker e Martyn, (1953) e Chapman (1956) 

(KELLEY, 1990). Conforme discutido por estes autores, a ionosfera transporta 

correntes elétricas pelo fato de ventos e campos elétricos conduzirem íons e 

elétrons em diferentes direções. Durante o dia, a maior parte do fluxo de corrente 

ionosférica flui na região E numa altitude entre 100-130 km, onde (𝜐/𝜔)i > 1 e (𝜐/𝜔)e 

< 1. À noite, a ionização da região E quase se extingue, pelo menos nas médias e 

baixas latitudes, e o dínamo da região F em torno de 300 km (RISHBETH, 1997) 

transporta a maior parte da corrente apesar do pequeno valor do (𝜐/𝜔)i nestas 

altitudes. Em médias latitudes, a região D em torno dos 70-90 km transporta 

pequenas quantidades de corrente em qualquer período do dia devido à pequena 

quantidade da densidade eletrônica N. Em todas as altitudes acima da camada D, 

(𝜐/𝜔)e << 1 e os elétrons são ‘congelados’ nas linhas de campo geomagnético, de 

forma que não se movem perpendicularmente ao campo magnético 𝐵�⃗  pelo vento 
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neutro. Entretanto, os elétrons são movidos por um campo elétrico 𝐸�⃗  com uma 

velocidade 𝐸�⃗ × 𝐵�⃗
𝐵2� , o mesmo que os dos íons.  

Em todas as altitudes da ionosfera (𝜐/𝜔)e excede (𝜐/𝜔)i por um fator da ordem de 

1000. Este fator depende de alguns aspectos, tais como: (a) a relação de 

girofrequência, 𝜔𝑒 𝜔𝑖� = 𝑚𝑖 𝑚𝑒� = 230 para íons de NO+ que são espécies dominantes 

na camada E; (b) a seção transversal para a transferência de momento, que são 

maiores para as colisões íon-neutro do que para as colisões elétron-neutro e; (c) as 

velocidades relativas da colisão de partículas – íons e elétrons se movem em 

velocidades similares, porém os elétrons se movem mais rápido que os íons por um 

fator de �𝑚𝑖 𝑚𝑒�  (RISHBETH, 1997). A atração lunar e, principalmente, o gradiente 

de pressão gerado pela absorção da energia solar em torno da estratopausa (~50 

km) induzem oscilações nas marés na atmosfera, que faz com que surjam ventos 

neutros na região E. Estes ventos neutros com velocidade 𝑈��⃗ , soprando através das 

linhas de campo geomagnético, induzem campos elétricos 𝐸�⃗ = 𝑈��⃗ × 𝐵�⃗ . Estes campos 

elétricos movimentam íons e elétrons em sentidos opostos, gerando por sua vez um 

sistema de correntes que é dado por (RISHBETH, 1997): 

 

𝐽 = [σ]. (𝑈��⃗ × 𝐵�⃗ ), (1) 

 

em que 𝐽 é a densidade de corrente e [σ] é o tensor de condutividade. É comum 

introduzir o tensor de condutividade [σ] na qual, escrito em termos de componentes 

cartesianos com o campo geomagnético 𝐵�⃗  paralelo ao eixo z, é dado por 

(RISHBETH, 1997): 

 

[𝜎] = �
𝜎𝑃 −𝜎𝐻 0
𝜎𝐻 𝜎𝑃 0
0 0 𝜎0

�, (2) 

 

em que 𝜎0, 𝜎𝑃 , 𝜎𝐻 são respectivamente a condutividade paralela, direta ou 

longitudinal, a condutividade Pedersen ou transversal e a condutividade Hall. Os 

valores típicos das condutividades ionosféricas Paralela, Pedersen e Hall são 

apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 – Comportamento dos perfis da ionosfera representada pelas condutividades direta (𝜎0), 
Pedersen (𝜎𝑃) e Hall (𝜎𝐻). 

 

 
Fonte: Abdu (2005), originalmente de Akasofu e Chapman (1972). 

 

Na direção do campo magnético 𝐵�⃗  (isto é, na direção z), a componente de campo 

elétrico 𝐸�⃗ 𝑧 cria uma corrente elétrica em sua própria direção, denominada como 

corrente paralela ou direta. A condutividade na direção paralela ao campo magnético 

𝐵�⃗  é dada por (KIRCHHOFF, 1991; RISHBETH, 1997): 

 

𝜎0 = 𝑁𝑒2 �
1

𝑚𝑒𝜈𝑒
+

1
𝑚𝑖𝜈𝑖

�, (3) 

 

em que 𝑚𝑒,𝑖 representa a massa dos elétrons e dos íons, 𝑒 representa a carga do 

elétron, 𝑁 representa a densidade de plasma e 𝜈𝑒,𝑖 representa a frequência de 

colisão dos elétrons e íons. 

 

O campo elétrico perpendicular a 𝐵�⃗  e 𝐸�⃗ 𝑥 cria uma corrente elétrica na sua própria 

direção e sentido. A condutividade Pedersen na direção paralela de 𝐸�⃗  e 

perpendicular a 𝐵�⃗  é definida pela expressão: 
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𝜎𝑃 = 𝑁𝑒2 �
𝜈𝑒

𝑚𝑒(𝜈𝑒2 + 𝜔𝑒2)
+

𝜈𝑖
𝑚𝑖(𝜈𝑖2 + 𝜔𝑖

2)
�. (4) 

 

Além disso, 𝐸�⃗ 𝑥 cria também uma corrente elétrica perpendicularmente a sua direção, 

no sentido y, ou seja, a corrente Hall. A condutividade Hall na direção perpendicular 

a 𝐸�⃗  e perpendicular a 𝐵�⃗  é dado por (KIRCHHOFF, 1991; RISHBETH, 1997): 

 

𝜎𝐻 = 𝑁𝑒2 �
𝜔𝑒

𝑚𝑒(𝜈𝑒2 + 𝜔𝑒2)
+

𝜔𝑖

𝑚𝑖(𝜈𝑖2 + 𝜔𝑖
2)
�. (5) 

 

A contribuição eletrônica domina, pois, a corrente Hall é principalmente transportada 

por elétrons movendo na direção 𝐸�⃗ × 𝐵�⃗ , com a corrente fluindo na direção de 𝐵�⃗ × 𝐸�⃗ . 

Nas altitudes bem acima do nível onde (𝜐/𝜔)i =1, as contribuições dos íons e 

elétrons se cancelam, e a corrente Hall rapidamente diminui para zero com o 

aumento da altura. 

 

2.2 Os Ventos Neutros Termosféricos 
 

Os processos de transporte na ionosfera e termosfera, capazes de deslocar massas 

gasosas em grande escala exercem um papel fundamental na distribuição da 

ionização e no comportamento dinâmico da ionosfera, bem como no acoplamento 

termosfera-ionosfera. Este permanente transporte de massas de ar, bem como os 

movimentos executados, é caracterizado pela ação dos ventos neutros 

termosféricos. A origem dos ventos neutros, basicamente, está associada a um 

gradiente de pressão, que por sua vez, está associado às variações de temperatura 

e densidade. Os movimentos do plasma ionosférico, nas regiões de baixa latitude, 

são controlados por uma interação eletrodinâmica complexa envolvendo além dos 

ventos neutros termosféricos, o campo magnético terrestre e os campos elétricos 

produzidos pelas ações dos dínamos das regiões E e F (KIRCHHOFF, 1991; 

TITHERIDGE, 1995). 

 

Os ventos neutros termosféricos resultam dos gradientes de pressão horizontais 

gerados pelo aquecimento solar diurno na termosfera através da absorção da 
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radiação solar no espectro do EUV, como sendo a principal fonte de aquecimento. 

Fontes secundárias de aquecimento da termosfera surgem através de colisões entre 

os constituintes atmosféricos e partículas energeticamente precipitadas nas regiões 

polares. Por circularem na ionosfera, estes ventos interagem de modo efetivo com 

as partículas ionizadas, contribuindo significativamente para a morfologia e 

variabilidade da ionosfera. Em altitudes que compreendem a região F, os ventos 

termosféricos sopram o plasma ionosférico ao longo das linhas de campo 

magnético, alterando com isso o perfil de ionização e a altitude do pico da camada F 

(KIRCHHOFF, 1991). 

 

O vento termosférico sopra da região iluminada (mais quente) para as regiões 

noturnas (mais frias), que por meio de colisões entre partículas neutras e 

carregadas, gera uma deriva destas partículas. O deslocamento dos íons ocorre 

através das linhas de campo geomagnético, enquanto que o deslocamento dos 

elétrons tem seu movimento restrito na direção do campo magnético. Este 

movimento induz campos alinhados que dependem da configuração do campo 

magnético da Terra. O aquecimento devido à absorção no EUV nas altas latitudes 

apresenta forte variação diária e local. Mesmo em condições magneticamente 

calmas, existe uma contínua produção de ionização por precipitação de partículas 

que aquece as regiões mais baixas da ionosfera na zona auroral. Durante períodos 

geomagneticamente perturbados, esse aquecimento pode aumentar de tal forma a 

atingir as latitudes mais baixas (KIRCHHOFF, 1991). 

 

A interação do vento solar com a magnetosfera terrestre produz uma diferença de 

potencial através da calota polar em altitudes ionosféricas, que resulta em 

convecção de grande escala das linhas de campo magnético. O decorrente 

direcionamento do plasma ionosférico com grandes velocidades e sua colisão com 

os constituintes neutros ocasionam um aumento na temperatura por aquecimento 

Joule que, por sua vez, produz variações diurnas na temperatura e na composição 

da atmosfera superior. Com isto, produz mudanças nos ventos em altas e médias 

latitudes. As ondas atmosféricas, tais como, ondas de gravidade, marés 

atmosféricas e ondas planetárias também contribuem para o aquecimento da alta 

atmosfera e sua penetração em altitudes ionosféricas em várias latitudes. Originadas 
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na baixa atmosfera, essas ondas dissipam sua energia durante a propagação para a 

alta atmosfera (KELLEY, 1990; KIRCHHOFF, 1991; MUELLA, 2004). 

 

Por circularem na ionosfera, estes ventos termosféricos interagem de forma efetiva 

com as partículas ionizadas, deslocando a camada ionizada para altitudes mais altas 

durante a noite, o que auxilia na manutenção na ionosfera durante o período não 

iluminado. Em altitudes que compreendem a região F, os ventos resultantes dos 

gradientes de pressão são limitados principalmente pelos efeitos de arraste iônico e 

pela força de Coriolis. A velocidade do vento é fortemente reduzida no lado diurno, 

pois a força de reação ao movimento (arraste iônico) é mais efetiva durante o 

período iluminado. Na ionosfera, a frequência de colisão entre íon e partículas 

neutras é muito menor que a girofrequência, tanto para íons como para elétrons. 

Dessa maneira, o processo de transporte na ionosfera será muito mais efetivo na 

direção da componente do vento ao longo das linhas de campo magnético. A força 

de Coriolis exerce influência nas médias e altas latitudes, sendo que na região 

equatorial, ela se torna nula. As forças de viscosidade, que resultam das variações 

zonais e meridionais de velocidade, controlam o perfil horizontal de velocidade dos 

ventos. O efeito da viscosidade aumenta exponencialmente com a altura e, acima de 

aproximadamente 250 km, a velocidade dos ventos torna-se praticamente 

independente da altitude (KIRCHHOFF, 1991). 

 

2.3 Dínamo da Região E 
 

De acordo com Rishbeth e Garriot (1969), se uma atmosfera é suficientemente 

condutiva, então campos elétricos e correntes elétricas são gerados por intermédio 

da ação dos ventos ao longo do campo geomagnético (KELLEY, 1990). Este 

processo é conhecido como dínamo, ou seja, é análogo a um gerador de corrente 

elétrica conduzido por um motor (vento) na qual um condutor (plasma) se move ao 

longo de um campo magnético. A teoria do dínamo foi inicialmente sugerida por 

Balfour Stewart, em 1883, para explicar as variações diárias do campo 

geomagnético que posteriormente, foi qualitativamente desenvolvida por A. Schuster 

em 1908 (KELLEY, 1990).  
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A componente zonal do campo elétrico e a componente de deriva vertical do plasma 

ocorrem em virtude dos ventos de marés (𝑈��⃗ ) na região E, conhecida como a “região 

do dínamo atmosférico”. Estes ventos de marés transmitem movimentos às camadas 

ionizadas, que por meio de colisões entre partículas neutras e carregadas, geram a 

deriva destas partículas. O deslocamento dos íons ocorre através das linhas de 

campo geomagnético, enquanto que o deslocamento dos elétrons tem seu 

movimento restrito na direção do campo magnético (RISHBETH, 1971a; RISHBETH, 

1971b). A interação dos ventos de maré com o plasma ionosférico, na presença do 

campo geomagnético (𝐵�⃗ ), dá início a um movimento entre os íons e elétrons 

resultando em um campo elétrico induzido 𝑈��⃗ × 𝐵�⃗ . Como as linhas de campo 

geomagnético são eletricamente equipotenciais, os campos elétricos de polarização 

da região E (𝐸�⃗ 𝑃), são mapeados ao longo das linhas de campo na região F, de tal 

forma que produzem a deriva eletromagnética do plasma. Desta forma, o campo 

elétrico resultante da região do dínamo atmosférico pode ser expresso como 

(RISHBETH, 1971a; RISHBETH, 1971b; HEELIS, 2004): 

 

𝐸�⃗ 𝑇 = 𝐸�⃗ 𝑃 + �𝑈��⃗ × 𝐵�⃗ �. (6) 

 

É importante ressaltar que nesta região as condutividades Hall e Pedersen 

desempenham um papel importante quando analisadas separadamente. Nas 

regiões onde a condutividade Hall exerce grande influência, o vento neutro irá mover 

os íons na mesma direção do vento. Com relação à condutividade Pedersen, sua 

atuação é relevante durante o dia aonde os ventos conduzem em direção aos polos 

uma corrente para oeste.  

 

2.4 Dínamo da Região F 
 

Ventos horizontais na termosfera, ou também ventos termosféricos, movem os íons 

e elétrons através das linhas de campo magnético com velocidade igual a 

componente dos ventos neutros nesta direção. Devido à dependência com a carga 

das partículas carregadas os íons irão se mover na direção 𝑈��⃗ × 𝐵�⃗ , enquanto que os 

elétrons irão se mover no sentido oposto, resultando assim, em uma corrente 

elétrica. Sendo assim, devido ao fato desta corrente surgir através da ação dos 
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ventos soprando ao longo do campo magnético, pode ser apropriado chama-lo de 

“corrente do dínamo da região F”. Qualquer divergência nessa corrente tende a 

estabelecer um campo elétrico de polarização na região F (𝐸�⃗ 𝑃), de tal forma que 

causa uma deriva eletromagnética do plasma nesta região. Este campo elétrico de 

polarização da região F só pode ser neutralizado pelas correntes fluindo ao longo 

das linhas de campo magnético e através da região E. Devido ao forte acoplamento 

que há entre as regiões E e F através das linhas de campo durante o dia, o campo 

𝐸�⃗ 𝑃 da região F é descarregado por correntes Pedersen que fluem ao longo de 𝐵�⃗  e 

através da região E, ocasionando um “curto-circuito” entre as regiões E e F. Em 

algumas circunstâncias, principalmente em baixas latitudes durante o período 

noturno, a condutividade da região E é insuficiente para que ocorra o efeito de curto-

circuito, de tal forma que o campo elétrico de polarização se acumule na região F, 

ocasionando a deriva de plasma com o vento (RISHBETH, 1971a; RISHBETH, 

1971b). Este mecanismo pode ser visualizado através da Figura 4. 

 
Figura 4 – Mecanismo do dínamo da região F através da ação dos ventos zonais termosféricos (seta 
roxa), corrente na região F (𝑈��⃗ × 𝐵�⃗ ) (seta vermelha), corrente na região E (seta azul escuro), campo 
elétrico de polarização 𝐸�⃗ 𝑃 (seta azul claro) e as correntes de campo alinhado (setas pontilhadas 
verdes). 

 
Fonte: Modificada de Heelis (2004). 
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Desta forma, o campo elétrico resultante 𝐸�⃗ 𝑇 (Equação 6) está associado à ação do 

vento neutro 𝐸�⃗𝑤 = 𝑈��⃗ × 𝐵�⃗  e através do campo elétrico de polarização 𝐸�⃗ 𝑃 = −∇Φ, ou 

seja, o campo elétrico total pode ser descrito da seguinte forma: 

 

𝐸�⃗ 𝑇 = 𝐸�⃗𝑤 + 𝐸�⃗ 𝑃. (7) 

 

A densidade de corrente elétrica 𝐽 pode ser descrita pela lei de Ohm, ou seja, 

 

𝐽 =  [𝜎]. �𝐸�⃗𝑤 + 𝐸�⃗ � =  [𝜎]. �𝑈��⃗ × 𝐵�⃗ − ∇Φ�. (8) 

 

2.5 Pico Pré-Reversão da Deriva Vertical 
 

O pico pré-reversão na deriva vertical é um fenômeno que está intimamente ligado 

ao efeito dínamo da região F, surgindo imediatamente após o pôr do sol devido à 

diminuição da condutividade da camada E. O efeito predominante deste fenômeno é 

caracterizado por um intenso campo elétrico de curta duração na direção leste 

durante o dia e oeste durante a noite, fazendo com que a ionosfera no equador 

magnético apresente um movimento vertical de subida e em seguida um movimento 

vertical de descida do plasma (KELLEY, 1990).  
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Figura 5 – Comportamento da velocidade de deriva vertical do plasma na estação equatorial de 
Jicamarca para períodos calmos (Kp<2+) e durante os períodos de solstício de dezembro, equinócios 
e solstício de junho. As linhas com círculos representam a média do fluxo solar (F10.7 >150), as 
linhas com triângulo (100 < F10.7 < 150) e linhas com traços (F10.7 < 100).  

 

 
Fonte: Fejer et al. (2008). 

 

A Figura 5 na página anterior mostra que este fenômeno apresenta variações 

significativas em relação aos ciclos de atividade solar e aos períodos sazonais, 

sendo que, nos períodos de equinócio e solstícios de verão, os valores são bem 

maiores se comparados aos solstícios de inverno. De acordo com Kelley (1990), 

este fenômeno ocorre em todas as épocas e períodos sazonais, sendo mais fraco 

nos solstícios ao longo do período de mínima atividade solar. 

 

O esquema que explica este efeito é apresentado mais adiante na Figura 6. O vento 

neutro U��⃗ , resultado dos gradientes de pressão, sopra sobre o terminadouro perto do 

entardecer gerando um campo elétrico vertical E��⃗ z~(𝑈��⃗ × 𝐵�⃗ )z para baixo. Este campo 

elétrico vertical E��⃗ z é projetado ao longo do campo magnético B��⃗  até a região E em 

latitudes subtropicais magneticamente acopladas à região F equatorial (KELLEY, 

1990, 2008). 
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Figura 6 – Modelo simplificado da intensificação do pico pré-reverso da região F conduzido por um 
vento uniforme 𝑈��⃗  na região F. 

 

 
Fonte: Modificada de Kelley (2008). 

 

Este campo elétrico mapeado até a região E aponta agora em direção ao plano 

equatorial (E��⃗ θ) e conduz na direção oeste uma corrente Hall J⃗θφ em ambos os lados 

do terminadouro. Como não há fluxo de corrente no período noturno na região E, 

cargas negativas se acumulam perto do terminadouro, produzindo um estado 

estacionário de cargas devido a corrente J⃗φφ que tende a anular a corrente J⃗θφ criando 

uma perturbação no campo elétrico zonal E��⃗ φ em ambos os lados do terminadouro. 

Este campo elétrico E��⃗ φ é mapeado para a região F e causa uma deriva de plasma 

𝐸�⃗ × 𝐵�⃗  no lado diurno e uma deriva de plasma para baixo no lado noturno (KELLEY, 

1990). Durante o entardecer esta deriva vertical é mais forte do que através do 

terminadouro do amanhecer devido à alta densidade iônica em altitudes da 

ionosfera. 
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3 INSTABILIDADES DO PLASMA EQUATORIAL IONOSFÉRICO 
 

A ocorrência das instabilidades do plasma equatorial da região F da ionosfera, 

decorrentes da presença de bolhas de plasma ou bolhas ionosféricas, costumam 

causar espalhamento nos dados de ionogramas, comumente conhecidas como 

spread-F equatorial (Equatorial Spread F - ESF) (ABDU, BATISTA e SOBRAL, 

1992). O desenvolvimento e a geração do spread-F equatorial foram propostos 

primeiramente por Dungey, em 1956, através da teoria gravitacional de Rayleigh-

Taylor (GR-T), como sendo o principal mecanismo gerador das irregularidades na 

região F equatorial. Dagg (1957) sugeriu que o fenômeno de ESF era causado pelas 

irregularidades produzidas primeiramente na região E e, em seguida, acoplado pela 

alta condutividade ao longo das linhas de campo magnético até a região F. Martyn 

(1959) sugeriu que o ESF era consequência de uma manifestação da instabilidade 

do gradiente de deriva 𝐸�⃗ × 𝐵�⃗ . Já Calvert (1963) propôs que o movimento para baixo 

da atmosfera neutra no período noturno era responsável pelo surgimento do ESF. 

Essas teorias foram rejeitadas por Farley et. al (1970), pois explicavam apenas a 

geração de estruturas de plasma na base da região F (OSSAKOW, 1981; KELLEY, 

1990) 

 

3.1 Os Mecanismos de Instabilidade Gravitacional Rayleigh-Taylor (GR-T) e de 

Instabilidade da Deriva 𝑬��⃗ × 𝑩��⃗  
 

A ionosfera equatorial noturna é instável às perturbações da densidade de plasma 

dependendo das condições do ambiente ionosfera-termosfera, surgindo a partir de 

processos eletrodinâmicos no período do pôr do sol. O pico pré-reversão causa uma 

grande elevação da camada F no início da noite, de forma que o gradiente de 

densidade na base da camada torna-se mais acentuado devido os efeitos de 

recombinação e eletrodinâmica, que estabelecem as pré-condições de 

desenvolvimento da instabilidade. Acredita-se que esta instabilidade seja conduzida 

pelo mecanismo gravitacional Rayleigh-Taylor (GR-T), ou seja, consiste em um 

fluido de maior densidade n1 que repousa sobre outro fluído de menor densidade n2, 

sujeitos à ação da gravidade e à ação do campo magnético terrestre. Inicialmente 

pequenas oscilações desenvolvem-se na superfície “local”, empurrando o fluido de 
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menor densidade para cima de tal forma que resultará em uma divergência na 

corrente. Desse modo, um acúmulo de cargas será gerado na borda da perturbação 

e dará origem a um campo elétrico de polarização, que na presença do campo 

magnético causará a deriva de íons e elétrons. Uma ilustração de como os 

processos eletrodinâmicos equivalentes ao mecanismo GR-T podem causar o 

crescimento das estruturas de depleção de plasma é representado na Figura 7. Para 

o caso da ionosfera equatorial, o fluido de menor densidade refere-se ao plasma de 

baixa densidade (abaixo da camada F), que transporta uma corrente dirigida pela 

força da gravidade e, consequentemente, produz a força 𝐽 × 𝐵�⃗ . Em relação ao 

plasma de maior densidade, este está associado à região F. O sistema é 

considerado instável quando a força de gravidade g é antiparalela ao gradiente de 

densidade do plasma ionosférico  ∇n0 (KELLEY, 1990; ABDU, 2005)  

 
Figura 7 - Representação esquemática análoga ao mecanismo de instabilidade Rayleigh-Taylor. A 
força de gravidade �⃗� é antiparalela ao gradiente de densidade ∇𝑛0. 

 

 
Fonte: Kelley (2009). 

 

Estando ambas as regiões submetidas à gravidade �⃗� e ao campo magnético 𝐵�⃗ , e 

considerando uma perturbação senoidal inicial de densidade que se origina na área 

de interação entre as duas regiões, a velocidade das partículas será proporcional às 

suas massas e, consequentemente, haverá um domínio dos íons. O fluxo de 

corrente na direção x (leste-oeste) é dado pela Equação (9): 
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𝐽𝑥 =
𝑛𝑀𝑔
𝐵

, (9) 

 

em que n denota a densidade do plasma e M a massa molecular dos íons.  

 

Uma vez que a corrente está na mesma direção de �⃗� × 𝐵�⃗ , Jx será maior quando n for 

maior e, menor, quando n for menor. Existe então uma divergência, de modo que as 

cargas irão se acumular sobre as bordas das pequenas perturbações iniciais. Em 

consequência, os campos elétricos perturbados (𝛿𝐸�⃗ ) se acumulam nas direções 

apresentadas. Estes campos por sua vez causam uma deriva para cima 𝛿𝐸�⃗ × 𝐵�⃗  do 

plasma na região de depleção, e uma deriva para baixo na região onde a densidade 

é alta. Este fenômeno físico se torna instável a pequenas perturbações de 

densidade do plasma na base da região F através de um gerador de energia 

análogo à hidrodinâmica clássica do mecanismo de Rayleigh-Taylor, conforme 

apresentado na Figura 8 (SULTAN, 1996; KELLEY, 1990) 

 
Figura 8 – Diagrama sequencial do mecanismo de instabilidade Rayleigh Taylor. Um fluído mais 
denso é suportado por um fluído menos denso. 

 
Fonte: Kelley (2009). 

 

Os principais fatores que controlam a taxa de crescimento da instabilidade e do 

desenvolvimento do spread F equatorial pelo processo generalizado de Rayleigh-

Taylor são os seguintes: 1) a intensificação do pico pré-reversão da região F; 2) o 

vento meridional/transequatorial termosférico que controla a condutividade integrada 

ao longo das linhas de campo magnético; e 3) a perturbação na densidade e na 
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deriva vertical do plasma que atua como fonte semeadora para o início da 

instabilidade (ABDU, 2001). As equações básicas do fluido de plasma, aplicáveis à 

instabilidade da ionosfera (ESF) podem ser descritas como (OSSAKOW, 1981): 

 
𝜕𝑛𝛼
𝜕

+ ∇��⃗ . �𝑛𝛼𝑉�⃗𝛼� = 𝑃 − 𝜈𝑅𝑛𝛼 , (10) 

 

−𝑇𝑒∇𝑛𝑒 − 𝑒𝑛𝑒 �𝐸�⃗ +
𝑉�⃗𝑒  ×  𝐵�⃗

𝑐
� = 0, (11) 

 

𝑚𝑖𝑛𝑖 �
𝜕
𝜕𝑡

+ 𝑉�⃗ 𝑖 .∇�𝑉�⃗ 𝑖 = −𝑇𝑖∇𝑛𝑖 + 𝑒𝑛𝑖 �𝐸�⃗ +
𝑉�⃗ 𝑖  ×  𝐵�⃗

𝑐
� + 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑔 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝜈𝑖𝑛𝑉�⃗ 𝑖, (12) 

 

∇. 𝐽 = 0, (13) 

  

𝐽 = 𝑛𝑒�𝑉�⃗ 𝑖 − 𝑉�⃗𝑒 �. (14) 

 

Nas equações relacionadas acima, os subscritos α refere-se às partículas (e para 

elétron e i para os íons), n é a densidade do plasma, V é a velocidade, P é a 

produção, 𝑣𝑅 é o coeficiente de recombinação química e T é a temperatura. ∇ é o 

operador gradiente, B é o campo magnético local (considerado uniforme), c é a 

velocidade da luz, m é a massa, g é a gravidade, 𝑣𝑖𝑛 denota a frequência de colisão 

íons-neutros e J é a corrente. A Equação (10) refere-se à equação de continuidade, 

a Equação (11) e (12) são as equações de momento dos elétrons e íons, 

respectivamente, a Equação (13) refere-se à conservação de corrente e a Equação 

(14) representa a própria corrente (OSSAKOW, 1981). 

 

 

 

 

 

3.2 A Teoria Generalizada da Instabilidade R-T e suas Quantidades Integradas 
ao Longo do Tubo de Fluxo Magnético 
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3.2.1 Estabilidade da Ionosfera Equatorial 
 

Como visto anteriormente, na situação de instabilidade o gradiente de densidade de 

plasma ionosférico ∇𝑛0 é antiparalelo à força da gravidade �⃗�, e perpendicular a 𝐵�⃗ . 

Para o caso da ionosfera equatorial, o fluído mais denso refere-se à região F, 

enquanto que o fluído menos denso se refere à região de menor densidade de 

plasma, abaixo da F. Partindo das equações básicas do fluído de plasma (equação 

da continuidade e equação de momento), pode-se obter a taxa de crescimento 𝛾 da 

instabilidade R-T, como referenciado no artigo por Ossakow (1981), que fornece a 

taxa de crescimento linear da instabilidade R-T dada por (SULTAN, 1996): 

 

𝛾 = −
𝑔
𝜈𝑖𝑛

1
𝑛0
𝜕𝑛0
𝜕ℎ

− 𝑅   (𝑠−1), (15) 

 

em que 𝑛0 é a densidade eletrônica, h é a altura acima da superfície da Terra, 𝜈𝑖𝑛 é 

a frequência de colisão, 𝑔 é a aceleração da gravidade (positivo para cima) e R é a 

taxa de recombinação química. O campo magnético e a densidade de plasma ao 

longo de 𝐵�⃗  são considerados uniformes e os efeitos inerciais são desprezados. Mais 

adiante, serão analisados os termos referentes aos efeitos dos ventos neutros 𝑈��⃗  e 

campos elétricos 𝐸�⃗ , que compõe a taxa de crescimento linear visto na Equação (15) 

(SULTAN, 1996). 

 

A expressão para a taxa de crescimento local (R-T) fornece as condições 

ionosféricas básicas, necessárias para determinar a ocorrência da ESF. Através da 

Equação (15), nota-se que a taxa de crescimento 𝛾 é maior quando: (a) a altura de 

pico da ionosfera (ℎ𝑚𝑎𝑥) for alta, de forma que potencializa o termo 𝑔 𝜈𝑖𝑛� ; (b) quando 

o gradiente de densidade da base for intensa, como é geralmente visto logo após o 

pôr do sol quando a região E desaparece; e (c) a uma altura onde as recombinações 

químicas são reduzidas. O fato é que o fenômeno do ESF é observado 

imediatamente após o pôr do sol, nas altitudes da região F, e quando (ℎ𝑚𝑎𝑥) é alto, 

embora não seja estes os únicos indicadores referentes à formação de um ESF 

(SULTAN, 1996). 
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Os processos físicos resultantes no equador magnético são de difícil compreensão, 

pelo fato das linhas de campo magnético e da distribuição do plasma e partículas 

neutras não serem uniformes ao longo das linhas de campo. Sobre o equador as 

linhas de campo magnético são naturalmente dipolares, curvando-se para baixo 

para altitudes mais baixas distantes do equador. Além disso, a distribuição do 

plasma na região equatorial contém fortes gradientes latitudinais devido à formação 

da Anomalia de Appleton (SULTAN, 1996).  

 

Para realizar a análise de estabilidade utilizando as relações de continuidade e 

momento, expressões adicionais são necessárias para representar as velocidades 

dos íons e a densidade de corrente. De acordo com Sultan (1996), os termos 𝐽 e 𝑉�⃗ 𝑖 

propostos por Haerendel (1973) são expressos num sistema de coordenadas 

orientados com relação ao campo magnético, com um vetor unitário 𝑙 ao longo de 𝐵�⃗ , 

𝑞� transversal à 𝐵�⃗  no plano meridional. A Figura 9 apresenta esta geometria 

(SULTAN, 1996). 

 

Figura 9 - Geometria do sistema de coordenadas (𝑞�, �̂�, 𝑙) e (𝐿�, 𝜑�) orientado com relação ao dipolo do 
campo magnético. 

 
Fonte: Modificada de Sultan (1996). 

 

 

 

 

As componentes transversais de 𝐽 e 𝑉�⃗ 𝑖 são descritas por Haerendel (1992) como: 
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𝐽𝑠 = 𝜎𝑃�𝐸𝑠 − 𝐵𝑢𝑞� + 𝜎𝐻�𝐸𝑞 + 𝐵𝑢𝑠� −
𝑔
Ω𝑖
𝑛𝑒 , (16) 

 

𝐽𝑞 = 𝜎𝑃�𝐸𝑞 + 𝐵𝑢𝑠� − 𝜎𝐻�𝐸𝑠 − 𝐵𝑢𝑞�, (17) 

  

𝑣𝑠 =
𝑗𝑠
𝑛𝑒
−
𝐸𝑞
𝐵

, (18) 

 

𝑣𝑞 =
𝑗𝑞
𝑛𝑒
−
𝐸𝑠
𝐵

. (19) 

 

A variável 𝑔𝑞 foi reduzida a 𝑔 na Equação (16), uma vez que 𝑔𝑙 não aparece em 

qualquer equação subsequente, e 𝑔𝑠=0. Analogamente às Equações (4) e (5), uma 

outra forma de descrever os valores das condutividades ionosféricas de Pedersen 𝜎𝑃 

e Hall 𝜎𝐻 são apresentados a seguir (SULTAN, 1996): 

 

𝜎𝑃 =
𝑛𝑒
𝐵

 �
𝑘𝑖

1 + 𝑘𝑖2
−

𝑘𝑒
1 + 𝑘𝑒2

�, (20) 

 

𝜎𝐻 =
𝑛𝑒
𝐵

 �
𝑘𝑒2

1 + 𝑘𝑒2
−

𝑘𝑖2

1 + 𝑘𝑖2
�, (21) 

 

em que 𝑘𝑗=
Ω𝑗

𝜐𝑗𝑛�  é a relação da girofrequência e a frequência de colisão, Ω𝑗 =

𝑞𝑗𝐵/𝑚𝑗 é a girofrequência da componente de plasma jth. Em torno dos 130 km, 𝜎𝑃 

pode ser substituído pela aproximação da região F em 𝜎𝑃𝐹 = 𝑛𝑚𝑖𝜈𝑖𝑛/𝐵2. 

 

3.2.2 A Taxa de Crescimento Local (R-T) 
 

Conforme visto anteriormente na Figura 9, sobre o equador magnético os pontos �̂� 

indicam a direção zonal (leste-oeste), enquanto que os pontos 𝑞� indicam a direção 

vertical. Numa aproximação local 𝐵�⃗  é dado como uniforme nos pontos 𝑞� e �̂�. 

Seguindo a análise de estabilidade, as Equações (16) a (19) são substituídas nas 
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equações de continuidade (10) e de conservação de corrente (13), que são então 

perturbadas e linearizadas na forma de (SULTAN, 1996): 

 

𝑎1 = 𝑎0 exp[𝑖𝑤𝑡 − 𝑖(𝜁𝑞 + 𝑚𝑠)], (22) 

 

em que ζ e m são os números de ondas verticais e horizontais, e o subscrito ‘0’ 

indica uma quantidade não perturbada (plasma ambiente). Desprezando os ventos 

neutros, a condição de solução não trivial dá a máxima taxa de crescimento, para 

ζ=0 (ondas puramente horizontais): 

 

𝛾 = −
𝑔
𝜐𝑖𝑛

1
𝑛
𝜕𝑛0
𝜕𝑞

𝜎𝑃,0
𝐹

𝜎𝑃,0

𝜎𝑃,0
2

1
𝑚2 �

𝜕𝜎𝐻,0
𝜕𝑞

�
2

+ 𝜎𝑃,0
2

. (23) 

 

O termo 𝜕𝜎𝐻 𝜕𝑞�  é importante somente na região E onde há um gradiente significativo 

de condutividade da corrente Hall. Se somente considerar a região F, a Equação 

(23) reduz a uma taxa de crescimento R-T dada por 𝛾 = −𝑔
𝑛0𝜈𝑖𝑛

𝑑𝑛0
𝑑ℎ

 . 

 

3.2.3 Quantidades Integradas ao Longo do Tubo de Fluxo Magnético 
 

A teoria do mecanismo de instabilidade R-T relata que as instabilidades do plasma 

ocorrem como resultado da ação do campo gravitacional antiparalelo à densidade de 

plasma nas regiões próximas do equador magnético no período pôr-do-sol. Sultan 

(1996), Basley (1972) e Haerendel (1973) apresentaram uma teoria na qual 

considera-se um tubo de fluxo magnético para explicar o processo de evolução das 

irregularidades. O valor calculado de 𝛾𝑅𝑇 é então utilizado para se determinar as 

condições de início do ESF em função da altitude, tempo local, e períodos sazonais 

utilizando entradas de modelos atmosféricos e ionosféricos realísticos (KELLEY, 

1990; SULTAN, 1996). 

 

De acordo com Haerendel (1973) e Haerendel et al. (1992) as equações do tubo de 

fluxo magnético integrado para as componentes de corrente (J) e o fluxo de íon (F) 

(Equações 24 a 27) são representados no sistema de coordenadas bidimensional 
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(𝐿,� 𝜑 � ), conforme mostrado na Figura 9, onde L é o parâmetro de McIlwain (distância 

geocêntrica medida em unidades de Raio da Terra, Re) e φ representa a longitude 

geomagnética da linha de campo (OSSAKOW, 1981): 

 

𝐽𝜑 = Σ𝑃 �𝐸𝜑 −
𝐵0
𝐿3
𝑈𝐿𝑃� + Σ𝐻 �𝐸𝐿 +

𝐵0
𝐿3
𝑈𝜑𝐻� −

𝑔0
Ω0

𝑒𝐿𝑁�, (24) 

 

𝐽𝐿 = Σ𝑃 �𝐸𝐿 −
𝐵0
𝐿3
𝑈𝜑𝑃� − Σ𝐻 �𝐸𝜑 +

𝐵0
𝐿3
𝑈𝐿𝐻�, (25) 

 

𝐹𝜑 =
1
𝑒
𝐽𝜑 − 𝐸𝐿

𝐿3

𝐵0
𝑁, (26) 

 

𝐹𝐿 =
1
𝑒
𝐽𝐿 + 𝐸𝜑

𝐿3

𝐵0
𝑁. (27) 

 

As quantidades individuais do tubo de fluxo integrado para o conteúdo eletrônico 

total N, condutividade Pedersen Σ𝑃 e condutividade Pedersen ponderada pelo vento 

neutro 𝑈𝐿𝑃 são definidos por (SULTAN, 1996): 

 

𝑁 = 𝑅𝐸𝐿�𝑛(1 − 𝜉2)3𝑑𝜉, (28) 

 

 

Σ𝑃 = 𝑅𝐸𝐿�𝜎𝑃(1 + 3𝜉2)𝑑𝜉, 
(29) 

 

𝑈𝐿𝑃 =
𝑅𝐸𝐿
Σ𝑃

�𝑢𝑞𝜎𝑃
(1 + 3𝜉2)

1
2

(1 − 3𝜉2)
3
2

𝑑𝜉. (30) 

 

Estas quantidades definem o tubo de fluxo, o que incluem níveis constantes de fluxo 

magnético e leva em conta a variação do tamanho do diâmetro do tubo de fluxo ao 

longo da linha de campo. A integração do tubo de fluxo assume condutância perfeita 

ao longo de 𝐵�⃗  para todos os tamanhos de escala de 𝐸�⃗ . 
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A taxa de crescimento máxima obtida por ondas puramente horizontais (ζ=0) é  dada 

por (SULTAN, 1996): 

 

𝛾𝑅𝑇 =
−𝑔0𝑚𝑖𝑁0𝐿4

𝐵02Σ𝑃, 0
𝐾

Σ𝑃,0
2

� 𝐿
2

𝑚2 �
𝜕Σ𝐻,0
𝜕𝐿

�
2

+ Σ𝑃,0
2 �

, (31) 

com K igual a: 

 

𝐾 =
1

𝑅𝐸𝐿3𝑁0
𝜕
𝜕𝐿

(𝐿3𝑁0), (32) 

 

que fornecem a taxa de crescimento da instabilidade Rayleigh-Taylor integrada ao 

longo de todo tubo de fluxo magnético, desprezando-se os efeitos dos campos 

elétricos ambientes, ventos neutros e recombinações químicas. Excluindo a 

ocorrência da camada esporádica E, o termo 𝜕Σ𝐻,0
𝜕𝐿

 só irá diferir significativamente de 

zero durante os períodos de nascer e pôr do sol, e somente nos períodos sazonais 

quando o terminadouro solar fizer um ângulo maior com o meridiano magnético, 

criando um gradiente magnético norte-sul. A expressão para uma máxima taxa de 

crescimento pode ser reescrita na forma de (SULTAN, 1996): 

 

𝛾𝑅𝑇 =
−Σ𝑃,0

𝐹

Σ𝑃,0
𝐸 + Σ𝑃,0

𝐹
𝑔𝑒
𝜈𝑒𝑓𝑓𝐹 𝐾𝐹 , (33) 

 

em que a quantidade 𝜈𝑒𝑓𝑓𝐹  denota uma frequência de colisão efetiva da região F 

integrada ao longo do tubo de fluxo; Σ𝑃𝐹 = 𝑚𝑖𝐿6𝑁�𝐹
𝜐𝑒𝑓𝑓𝐹

𝐵02
�  é a condutividade 

Pedersen integrada na região F; 𝐾𝐹 = 1
(𝑅𝐸𝐿3𝑁0𝐹)𝜕(𝐿3𝑁0𝐹)/𝜕𝐿�  é o gradiente do 

conteúdo eletrônico do tubo de fluxo e 𝑔𝑒 = 𝑔0
𝐿2

. Finalmente, a expressão geral na 

qual pode ser escrita a taxa de crescimento linear da instabilidade R-T integrada ao 

longo do tubo do fluxo (𝛾𝑇𝐹) é dada por (ABDU, 2005): 

 

𝛾𝑇𝐹 =
Σ𝑃𝐹

Σ𝑃𝐸 + Σ𝑃𝐹
�
𝐸�⃗𝜑𝐿3

𝐵�⃗
− 𝑈𝐿𝑃 −

�⃗�𝑒
𝜐𝑒𝑓𝑓𝐹 �

1
𝑅𝐸𝐿3𝑁0𝐹

𝜕
𝜕𝐿

𝐿3𝑁0𝐹 − 𝛽𝑇𝐹, (34) 
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em que Σ𝑃
𝐸,𝐹 denota a condutividade Pedersen integrada ao longo do tubo de fluxo 

para as regiões E e F, 𝐸𝜑 é o campo elétrico na direção leste-oeste, L é o parâmetro 

de Mcllwain, 𝐵�⃗  é a intensidade do campo magnético na superfície da Terra (L=1), 𝑈𝐿𝑃 

é o vento neutro ponderado pela condutividade Pedersen, 𝑔𝑒 = 𝑔0
𝐿2� , em que 𝑔0 é a 

gravidade da superfície da Terra, 𝑁0𝐹 é a densidade eletrônica total do plasma 

ambiente integrada ao longo do tubo de fluxo magnético, 𝛽𝑇𝐹 denota a perda 

eletrônica total ao longo do tubo de fluxo de plasma devida à recombinação.  

 

Conforme discutido anteriormente, logo após o entardecer ocorre uma elevação da 

camada através de um intenso campo elétrico na direção leste, conhecido como pico 

de pré-reversão. Tem-se que este campo é produzido pela ação de um vento 

termosférico na direção leste Ux, juntamente com seu gradiente longitudinal, ∆ Ux, e 

no gradiente longitudinal de condutividade Pedersen integrada que surge sobre o 

terminadouro do entardecer. Uma menor parcela de contribuição do pico de pré-

reversão surge a partir da divergência da corrente de eletrojato, como mencionado 

por Haerendel et al. (1992). Outro fator importante que controla a taxa de 

crescimento é o gradiente de densidade da base da região F, Δ𝑛 𝑛� , ou o tubo de 

fluxo magnético. O tubo de fluxo é controlado pelas condições de simetria/assimetria 

norte-sul produzido pelos ventos meridionais/transequatoriais. Nota-se que enquanto 

a ação de um intenso vento zonal aumenta o campo elétrico do pico de pré-reversão 

e, consecutivamente, a taxa de crescimento de instabilidade; um intenso vento 

meridional tem o efeito oposto, ou seja, de reduzir a taxa de crescimento. Desta 

maneira, a orientação do vetor vento termosférico ao anoitecer parece ser um fator 

decisivo que controla a taxa de crescimento. 

 

A relação de condutividades apresentada na Equação (34) mostra que um aumento 

na condutividade em alturas inferiores, poderia diminuir a taxa de crescimento de 

instabilidade e, consequentemente, prevenir o desenvolvimento das irregularidades 

que evoluem na forma de bolhas de plasma. Além do efeito previsto na Equação 

(34), a condutividade ao longo do tubo de fluxo magnético desempenha um papel 

complementar no processo de desenvolvimento não-linear das estruturas de 

irregularidades. Outro aspecto importante é que a existência de uma anomalia 
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equatorial assimétrica pode modificar o gradiente longitudinal da condutividade 

Pedersen e, consequentemente, intensificar o campo elétrico do pico de pré-

reversão, favorecendo o aumento da taxa de crescimento da instabilidade. 

Entretanto, nota-se que o vento meridional/transequatorial poderia modificar a taxa 

de crescimento da instabilidade através dos seguintes fatores: (a) redução com a 

altura do gradiente de densidade; (b) aumento da condutividade ao longo do tubo de 

fluxo magnético; e (c) o seu possível efeito sobre o campo elétrico do pico de pré-

reversão através do gradiente de condutividade longitudinal modificado através do 

terminadouro do entardecer. 

 

Resumidamente, o desenvolvimento do ESF depende basicamente de três fatores: 

(1) da taxa de crescimento linear do processo de instabilidade Rayleigh-Taylor; (2) 

da condutividade Pedersen integrada ao longo do tubo de fluxo magnético, que 

controla o seu desenvolvimento não-linear, e (3) das perturbações de densidade que 

servem como mecanismos de disparo da instabilidade. A Figura 10 é uma 

representação esquemática dos processos eletrodinâmicos que atuam no 

mecanismo de instabilidade, que induz à geração das irregularidades e bolhas de 

plasma na região F da ionosfera equatorial.  

 
Figura 10 - Representação esquemática dos processos eletrodinâmicos que atuam sobre os 
mecanismos de instabilidade, e que induz à geração das irregularidades do plasma na região F da 
ionosfera. 

 
 

Fonte: Adaptada de Muella (2008), originalmente de Abdu (2001). 

De acordo com a Figura 10, a componente Ux representa o vento zonal termosférico, 

∇.EEJ é a divergência de corrente de eletrojato equatorial durante o entardecer, ∆∑P 
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e ∑P representam o gradiente longitudinal da condutividade Pedersen e seu valor 

integrado, respectivamente, e ∆n/n representa o gradiente de densidade na base da 

região F. 
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4 CAMPOS ELÉTRICOS PERTURBADOS 
 

Os campos elétricos perturbados de origem magnetosférica, ou simplesmente 

“campos elétricos de alta latitude”, são inicialmente gerados através das interações 

dinâmicas entre a magnetosfera e a ionosfera de alta latitude. Estes campos 

elétricos podem penetrar na ionosfera equatorial e de baixa latitude durante os 

eventos de tempestades geomagnéticas, de tal forma a provocar uma alteração 

severa nos padrões de deriva de plasma e na distribuição de densidade eletrônica 

na ionosfera de baixa latitude (SPIRO, WOLF e FEJER, 1988; SOBRAL, ABDU e 

GONZÁLEZ, 1997; RICHMOND, PEYMIRAT e ROBLE, 2003).  

 

De acordo com Blanc e Richmond (1980), existem dois mecanismos existentes que 

ajudam a entender a origem dos campos elétricos perturbados: 1) o dínamo 

magnetosférico; e 2) o dínamo perturbado ionosférico. O dínamo magnetosférico é 

caracterizado pela interação entre o vento solar e a magnetosfera, e na qual 

resultam em mudanças no potencial da calota polar e causa a penetração direta de 

campos elétricos para baixas latitudes. Em relação ao dínamo perturbado 

ionosférico este é caracterizado quando há a entrada de energia na termosfera 

durante as tempestades geomagnéticas, que resultam em uma alteração da 

circulação termosférica global induzida através do aquecimento Joule nas latitudes 

aurorais. 

 

A penetração direta de campos elétricos pode surgir a partir das diferentes fases de 

uma tempestade geomagnética: (a) através das mudanças de polaridade do campo 

magnético interplanetário (Interplanetary Magnetic Field - IMF); (b) durante o início 

súbito da tempestade (Sudden Commencement Storm - SSC); (c) na penetração 

direta do campo elétrico interplanetário (Interplanetary Electric Field – IEF); (d) no 

início das subtempestades; (e) ao longo das fases inicial e de recuperação de uma 

tempestade (ou seja, no aumento e na diminuição da queda de potencial da calota 

polar); e (f) no desenvolvimento e decréscimo da corrente de anel. Por outro lado, o 

campo elétrico do dínamo perturbado que surge várias horas após o início da 

perturbação magnetosférica pode permanecer ativo por muito mais tempo, na ordem 

de um dia ou mais (ABDU, BATISTA, et al., 2003).  
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4.1 Penetração Direta de Campos Elétricos 
 

Durante as tempestades geomagnéticas, campos elétricos oriundos do vento solar 

penetram quase que imediatamente na magnetosfera e na ionosfera equatorial 

iluminada, de tal forma que modificam significativamente a eletrodinâmica da 

ionosfera, normalmente governada pelos ventos de maré. A penetração destes 

campos elétricos é bastante rápida, de tal modo que são conhecidos como 

“penetração direta de campos elétricos” (TSURUTANI, VERKHOGLYADOVA, et al., 

2008). Segundo Tsurutani et al. (2008), a resposta da ionosfera à penetração destes 

campos elétricos é instantânea e, outra característica, está relacionada à sua 

intensidade na ordem de 5 a 10% da intensidade do campo elétrico interplanetário, 

proposta por Gonzalez et al. (1989; 1994) e Kelley et al. (2003). De acordo com 

Richmond et al. (2003), durante as condições de tempestades geomagnéticas, os 

campos elétricos magnetosféricos de alta latitude que penetram nas latitudes 

equatoriais podem ser um fator determinante nas variabilidades observadas no PRE 

e ESF. 

 

Durante os eventos de tempestade geomagnética, ou seja, quando o IMF se inverte 

para 𝐵�⃗ 𝑧 sul, ocorre uma intensificação da convecção magnetosférica e um potencial 

campo elétrico amanhecer-anoitecer se desenvolve na região polar e pode penetrar 

nas latitudes equatoriais (SOBRAL, ABDU e GONZÁLEZ, 1997; ABDU, KHERANI, et 

al., 2009). Sob a condição do IMF para sul, com uma súbita intensificação do 

eletrojato auroral indicando o desenvolvimento da tempestade/subtempestade, os 

campos elétricos de convecção magnetosférica penetram diretamente nas latitudes 

equatoriais. Este campo elétrico conhecido como “undershielding” possui polaridade 

para leste durante o dia e oeste durante a noite, e ao penetrar na ionosfera 

equatorial no lado diurno/noturno irá lançar o plasma para as altas/baixas latitudes 

através da deriva 𝐸�⃗ × 𝐵�⃗ . A penetração direta destes campos elétricos perturbados 

(Prompt Penetration Electric Fields - PPEF) da calota polar para as baixas latitudes é 

modulada pela interação do plasma quente na magnetosfera com a ionosfera de alta 

latitude. Estes PPEF’s causam uma perturbação nos campos elétricos zonais na 

ionosfera de baixa latitude durante a fase principal das tempestades, como 

consequência de uma falha temporária do mecanismo de blindagem. A Figura 11 
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ilustra o mecanismo de penetração direta de campos elétricos e seus efeitos na 

ionosfera equatorial nos períodos diurno e noturno. 
 

Figura 11 - Representação esquemática mostrando o campo elétrico interplanetário (devido ao 
impacto do vento solar com o IMF) e a penetração direta de campos elétricos através da lâmina de 
plasma na ionosfera equatorial do lado noturno e do lado diurno. 

 

 
Fonte: Modificada de Tsusutani et al. (2008). 

 

O mecanismo de blindagem é causado por um desequilíbrio temporário entre as 

correntes de campo alinhadas da magnetosfera terrestre entre as regiões de latitude 

mais altas (R1) e as regiões de latitude mais baixas (R2), de forma que podem durar 

por alguns minutos até várias horas (KELLEY, 1990). Estudos de modelagem 

mostram que o efeito de blindagem apresenta um tempo de escala da ordem de 3-

300 minutos, dependendo das propriedades do plasma magnetosférico e da 

condutividade ionosférica (RICHMOND, PEYMIRAT e ROBLE, 2003). Esta interação 

conduz correntes elétricas na região 2 que fluem para dentro e fora da região auroral 

e em direção ao equador da calota polar, como ilustrado a seguir através da Figura 

12.  
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Figura 12 – Mecanismo de blindagem entre as regiões de maiores latitudes (Região 1) e menores 
latitudes (Região 2). 

 

 
Fonte: Originalmente de University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) (Valentim, 2015). 

 

Sob o estado estacionário, a região 2 tende a neutralizar/minimizar a penetração de 

campos elétricos “undershielding” proveniente da calota polar em direção as baixas 

latitudes, produzindo um campo elétrico de blindagem devido à acumulação de 

cargas (campo elétrico polarizado) na corrente de anel. Com o IMF se invertendo 

para norte, ocorre o enfraquecimento da convecção magnetosférica e, 

consequentemente, a recuperação da tempestade, de forma que o campo elétrico 

devido à camada de blindagem, conhecido como “overshielding” domina a região 

equatorial com polaridade oposta ao campo elétrico de penetração rápida 

“undershielding” (KELLEY, 1990). 

 

De acordo com Kelley (1990), a corrente da região 2 corresponde à parte interna 

magnetosférica do sistema de corrente de eletrojato auroral e conectado com o 

sistema de corrente de anel. De acordo com Abdu et al. (2003), o campo elétrico de 

penetração rápida “undershielding” conduzido para leste no instante do PRE pode 

intensificar significativamente a elevação do plasma equatorial da região F e 

favorecer a geração e o desenvolvimento das bolhas de plasma. Por outro lado, um 

campo elétrico para oeste “overshielding” pode ocasionar a supressão do PRE, 
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inibindo a geração e o desenvolvimento das irregularidades ionosféricas (ABDU, 

KHERANI, et al., 2009). 

 

4.2 Dínamo Perturbado 
 

A presença de campos elétricos de dínamo perturbado foi primeiramente proposta 

por Blanc e Richmond (1980), de modo que o campo elétrico do dínamo perturbado 

ionosférico (Disturbance Wind Dynamo Electric Field – DDEF) é caracterizado 

quando há a entrada de energia na termosfera durante os eventos de tempestade 

geomagnética. Esta energia resulta em uma alteração da circulação termosférica 

global induzida através do aquecimento Joule, e consequentemente, modifica a 

geração de campos elétricos e correntes na região de média e baixa latitude. No que 

diz respeito ao comportamento da componente do campo elétrico zonal (𝐸�⃗ 𝑧) sob o 

efeito do dínamo perturbado, Blanc e Richmond (1980) demonstraram que 𝐸�⃗ 𝑧 está 

orientado para oeste durante o dia e para leste durante a noite, resultando 

respectivamente, em derivas de plasma vertical para baixo e para cima na região F 

equatorial. 

 

Os campos elétricos ionosféricos equatoriais também são afetados pelos ventos 

termosféricos na região do dínamo, que se situam entre 100 e 200 km durante o dia 

e na base da região F à noite. Esses ventos são governados pelas diferenças 

diurno-noturnas do aquecimento solar, pela propagação das ondas atmosféricas, 

pela interação colisional de íon na presença de um intenso campo elétrico de alta 

latitude e pelo aquecimento Joule associado com as fortes correntes elétricas de alta 

latitude. As duas últimas fontes citadas são extremamente variáveis e sujeitas ao 

nível de atividade geomagnética. De acordo com Sun et al. (2012), elas produzem 

os ventos termosféricos perturbados, que afetam significativamente o dínamo 

ionosférico global (BLANC e RICHMOND, 1980; LIU et al., 1999; FULLER-ROWELL 

et al., 2002; RICHMOND et al., 2003; LIN et al., 2005). Algumas horas são 

necessárias para configurar os ventos termosféricos perturbados, de tal forma que 

uma vez configurados, esses ventos podem persistir por várias horas. Dessa forma, 

os campos elétricos perturbados de baixa latitude associados com os ventos 

termosféricos perturbados tendem a ser mais persistentes se comparados com os 
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campos elétricos que estão associados com as mudanças de penetração direta da 

calota polar e com as mudanças das correntes na região 2 (RICHMOND, PEYMIRAT 

e ROBLE, 2003). O mecanismo de geração dos campos elétricos perturbados 

devido ao dínamo dos ventos perturbados pode ser melhor compreendido com o 

auxílio da Figura 13. 

 
Figura 13 - Mecanismo de geração do campo elétrico do dínamo perturbado devido ao aquecimento 
Joule, representado pelo vento neutro termosférico perturbado (Us e Uy), corrente Pedersen (JP), 
campo elétrico de polarização (EP) e corrente Hall (JH). 

 

 
Fonte: Modificada de Abdu et al. (2006). 

 

O dínamo perturbado é induzido pela precipitação de partículas energéticas que 

ocorre primeiramente na zona auroral noturna, inicialmente direcionado em direção à 

região equatorial, e que sob o efeito de Coriolis (𝑈𝑦) adquire velocidade para oeste 

quando fluindo em direção a médias e baixas latitudes. Nas regiões de média 

latitude os ventos perturbados (𝑈𝑠) produzem uma corrente Pedersen que flui em 

direção ao equador (𝐽𝑃), carregando positivamente a ionosfera de baixa latitude. O 

campo elétrico de polarização resultante (𝐸𝑃) em médias latitudes causa uma deriva 

de plasma zonal para oeste e uma corrente Hall (𝐽𝐻) para leste. A suspensão desta 

corrente Hall nos terminadouros resulta em um campo elétrico anoitecer-amanhecer, 

que por sua vez, caracteriza o campo elétrico do dínamo perturbado. Este campo 

elétrico alcança as regiões equatoriais e de baixa latitude através da alta 

condutividade da ionosfera. Acredita-se que o dínamo perturbado se desenvolve, 

pelo menos, de duas a quatro horas após o início do campo elétrico interplanetário 

(IEF) (TSURUTANI, VERKHOGLYADOVA, et al., 2008). Ao contrário das mudanças 

instantâneas mencionadas no mecanismo de penetração direta de campos elétricos, 
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o efeito do dínamo perturbado leva mais tempo para se desenvolver, e 

consequentemente, atrasa a entrada da energia auroral por várias horas. 

 

4.3 Comportamento da Deriva Vertical aos Campos Elétricos Perturbados 
 

Durante os períodos geomagneticamente calmos, a resposta ionosférica equatorial 

apresenta variações de acordo com a ação dos campos elétricos zonais oriundos 

dos efeitos dos dínamos das regiões E e F, que por sua vez, são responsáveis pela 

deriva vertical do plasma ionosférico. Com relação ao comportamento da deriva 

vertical do plasma durante períodos perturbados, Fejer et al. (2008) utilizaram 

medidas obtidas através do satélite ROCSAT-1 a fim de determinar a dependência 

sazonal e longitudinal da deriva quando submetidos aos campos elétricos 

perturbados. A Figura 14(a) mostra o comportamento da deriva vertical do plasma 

em função da hora local (LT) decorrente da penetração de campos elétricos 

perturbados, ao passo que a Figura 14(b) retrata os efeitos ocasionados pelos 

campos elétricos do dínamo perturbado.  

 
Figura 14 - Comportamento da velocidade de deriva vertical do plasma durante períodos 
geomagneticamente perturbados através de medidas do satélite ROCSAT entre os períodos de Maio-
Agosto, Equinócios e Novembro-Fevereiro. O painel (a) mostra o comportamento da deriva durante a 
penetração de campos elétricos perturbados e o painel (b) mostra a deriva durante o dínamo 
perturbado. 

 

 
Fonte: Modificada de Fejer et al. (2008). 
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Nota-se da Figura 14(a) que a velocidade de deriva é positiva entre ~ 0700 – 2300 

LT, sendo que os picos negativos e positivos ocorrem por volta das 0300 LT e 0500 

LT e 1100 LT e 1900 LT, respectivamente. Em relação as variações sazonais da 

velocidade de deriva do plasma, observa-se que durante os equinócios os valores 

são superiores aos solstícios de dezembro e junho, bem como a duração antes da 

reversão da deriva do plasma para baixo. No que se refere a velocidade de deriva 

do plasma quando sujeito aos campos elétricos do dínamo perturbado, nota-se um 

comportamento anti-correlacionado com as derivas causadas pela penetração de 

campos elétricos, de forma que a velocidade de deriva é negativa entre as ~0700 – 

2300 LT, sendo que os picos positivos e negativos ocorrem entre às 0200 e 0300 LT 

e 1900 e 2000 LT, respectivamente. Nos equinócios e solstício de dezembro a 

queda da deriva vertical do plasma é mais significativa (~10 m/s), porém o período 

de permanência da deriva do plasma para cima permanece por mais tempo durante 

os meses dos equinócios. 

 

4.4 Resposta da Ionosfera Equatorial Durante Períodos Perturbados 
 

Durante décadas de pesquisas realizadas com o intuito de compreender a resposta 

da ionosfera em períodos geomagneticamente perturbados, reportaram-se muitos 

exemplos de como a penetração direta de campos elétricos e o dínamo perturbado 

podem influenciar nas variabilidades dos parâmetros ionosféricos, tais como: a 

deriva vertical do plasma, principalmente no período após pôr do sol onde ocorre o 

evento do pico pré-reversão (PRE) (por exemplo SOBRAL et al., 1997; ABDU et al., 

2003; FEJER et al. 2008; SANTOS et al., 2013), no grau de ionização no pico da 

densidade eletrônica (NmF2) (SOBRAL, ABDU e GONZÁLEZ, 1997), na deriva zonal 

do plasma (FEJER, JENSEN e SU, 2008; MUELLA, DE PAULA, et al., 2009), no 

desenvolvimento das bolhas de plasma – ESF, (ABDU, BATISTA, et al., 2003; 

BECKER-GUEDES, SAHAI, et al., 2004; ABALDE, SAHAI, et al., 2009; ABDU, 

KHERANI, et al., 2009) nos níveis de cintilação ionosférica (AARONS, 1991; 

MUELLA, DE PAULA, et al., 2009), nos mapas de conteúdo eletrônico total (TEC) 

(TSURUTANI, VERKHOGLYADOVA, et al., 2008) e na taxa de variação do TEC - 

ROT (PI, MANUCCI, et al., 1997), entre outros eventos estudados. É importante 

ressaltar que os trabalhos mencionados acima estão relacionados com os objetivos 
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deste estudo, que é o de estudar as variabilidades ionosféricas durante períodos 

geomagneticamente perturbados no setor americano. 

Dentre os exemplos de variabilidades ionosféricas devido à ação dos campos 

elétricos perturbados relatados anteriormente, Abdu et al. (2009) apresentaram pela 

primeira vez resultados relevantes no que diz respeito à supressão ou inibição da 

intensificação do pico pré-reversão e, consequentemente, no desenvolvimento e na 

geração das irregularidades das bolhas de plasma devido à penetração de campos 

elétricos de polaridade oeste na qual resulta de processos “overshielding”, como 

retrata a Figura 15. 

 
Figura 15 – Variações do IMF (Bz) medidas pelo satélite ACE (painel superior), índices aurorais 
AU/AL (painel intermediário) e deriva vertical do plasma Vz (painel inferior) sobre São Luis/MA. O Vz 
foi calculado nas frequências do plasma em 6, 7, 10 e 11 MHz. A média dos dias calmos foram 
calculados com Vz nas frequências de 5 e 6 MHz. Na figura UT = LT + 3,0h para São Luis. 

 

 
Fonte: Abdu et al. (2009). 

 

Verifica-se que das 1400 UT até as 2100 UT o comportamento da velocidade da 

deriva vertical Vz apresenta alta variabilidade quando comparado ao período calmo, 

que se encontra sob a ação do campo elétrico zonal “undershielding” (com 𝐵�⃗ 𝑧 
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orientado para sul). Nota-se também que durante os dias calmos, o comportamento 

da deriva vertical no período após o pôr do sol se comporta como de costume, ou 

seja, dirigido pela ação do dínamo da região F, o qual atinge a uma velocidade de 

deriva de ~ 60 m/s às 2200 UT (1900 LT). Porém, quando há a interação dos 

campos elétricos perturbados a resposta ionosférica muda significativamente, ou 

seja, a deriva vertical é conduzida exclusivamente pela ação do campo elétrico 

“overshielding”, na qual atinge um nível de aproximadamente -60 m/s. Este campo 

elétrico “overshielding” resulta da mudança de orientação do campo elétrico 

interplanetário 𝐵�⃗ 𝑧 para norte, concomitantemente com a recuperação do índice 

auroral AL. De acordo com os autores, não houve o desenvolvimento das 

irregularidades ionosféricas neste período, o que é incomum se considerarmos o 

período sazonal (equinócio) e a velocidade de deriva de 60 m/s. Outro exemplo de 

resposta ionosférica foi apresentado no trabalho de Muella et al. (2009), na qual 

analisaram a atividade da cintilação ionosférica na banda L do satélite GPS e a 

dinâmica que causam essas cintilações devidas à ação de campos elétricos 

perturbados nos diferentes tipos de tempestades. De acordo com os autores, 

durante a fase principal da tempestade no período entre às 13:00 e 15:00 LT de um 

evento ocorrido no dia 11 de abril de 2001 (Figura 16), houve evidências de 

penetração direta de campos elétricos (fase principal da tempestade).  
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Figura 16 – Variações do campo magnético induzido pela intensificação da corrente de anel (SYM-H) 
(painel superior), do índice de cintilação em amplitude (S4) (painel intermediário) e da deriva zonal do 
plasma (painel inferior). 

 

 
Fonte: Muella et al. (2009). 

 

A análise de Muella et al. (2009) revelou que a intensificação das cintilações pode 

estar relacionada com o campo elétrico magnetosférico que penetrou em direção às 

latitudes equatoriais através das variações da componente 𝐵�⃗ 𝑧 oriundo do IMF, o que 

tende a ocorrer durante a expansão da corrente de anel (índice SYM-H). 

Adicionalmente, os autores notaram também um movimento de deriva das 

irregularidades na direção oeste no período entre as 1900 LT e 2000 LT, 

provavelmente como resultado da ação dos efeitos de dínamo perturbado, o que 

concordou com os resultados do radar de espalhamento incoerente RTI (Range-

Time-Intensity) e da velocidade zonal registrados por de Paula et al. (2004), 

conforme mostrados nas Figuras 17 (a) e (b), respectivamente. 
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Figura 17 - (a) Imagem obtida pelo radar VHF RTI na noite perturbada do dia 11 de abril de 2001. (b) 
velocidade de deriva zonal das irregularidades ionosféricas durante a noite perturbada do dia 11 de 
abril de 2001. 

 

 
Fonte: de Paula et al. (2004). 
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5 SISTEMA GLOBAL DE NAVEGAÇÃO POR SATÉLITES (GNSS) 
 
O NavStar-GPS (Navigation Satellite with time and Ranging- Global Positioning 

System), ou simplesmente GPS, é um dos sistemas de posicionamento global de 

rádio navegação em operação atualmente, e que foi desenvolvido pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (DoD- Department of 

Defense) no início da década de 1960, visando a substituição do sistema TRANSIT, 

também conhecido como NNSS (Navy Navigation Sattelite System) (HOFFMANN-

WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001). Ao contrário do sistema 

TRANSIT, o GPS apresentou uma maior precisão na navegação, dentre estes, o 

posicionamento instantâneo e a velocidade. 

 

Os satélites GPS foram projetados primariamente para fornecer ao usuário a sua 

posição e velocidade em três dimensões: latitude, longitude e altitude. Os satélites 

GPS estão situados a uma altitude de aproximadamente 20200 km acima da 

superfície da Terra, e orbitam a Terra duas vezes por dia. A constelação GPS é 

constituída de no mínimo 32 satélites em seis planos de órbita, sendo quatro 

satélites em cada plano espaçados em 60°, com uma inclinação de 55° ao plano 

equatorial. A constelação de satélites fornece o mínimo de quatro satélites em boa 

posição geométrica 24 horas por dia em qualquer posição da Terra, como mostra a 

Figura 18. 

 
Figura 18 – Constelação de satélites GPS composta por quatro satélites em boa posição geométrica 
24 horas por dia. 

 
Fonte: Galileo C_ Class Book. 
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O princípio básico de navegação consiste na medida das chamadas 

pseudodistâncias entre a antena receptora e no mínimo quatro satélites. Este 

número mínimo de satélites permite que se realize o posicionamento em tempo real. 

A necessidade de se ter no mínimo quatro satélites é para determinar, além das três 

coordenadas do ponto de interesse (trilateração), o não sincronismo entre os 

relógios do receptor e dos satélites (MONICO, 2000). Cada satélite GPS transmite 

em três ondas portadoras L1 (1575,42 MHz e 𝜆 = 19 cm), L2 (1227,60 MHz e 𝜆 = 24 

cm) e L5 (1176,45 MHz e 𝜆 = 25 cm). Essas portadoras são geradas a partir da 

frequência fundamental de 10,23 MHz, na qual é multiplicada por 154, 120 e 115, 

respectivamente, conforme mostrado na Figura 19. 

 
Figura 19 – Representação esquemática da estrutura básica do sinal GPS. Através da frequência 
fundamental de 10,23 MHz obtém-se as frequências da portadora L1, L2 e L3. 

  

 
Fonte: Autor 

 

Essas três frequências são geradas simultaneamente visando a correção de grande 

parte dos erros provocados pela refração ionosférica. Neste trabalho, foi utilizado um 

receptor de dupla frequência em L1 e L2, conforme a Figura 19. Sobre as portadoras 

L1 e L2 são formados os códigos PRN (Pseudo Random-Noise) que são modulados 

pela fase, permitindo realizar medidas de distâncias a partir do tempo de 

propagação da modulação. 
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5.1 As Observáveis GPS 
 

As observáveis básicas do GPS que permitem identificar posição, velocidade e 

tempo podem ser identificadas como (MONICO, 2008): 

 

• Pseudodistância a partir do código; e 

• Fase da onda portadora ou diferença da fase da onda portadora. 

 

A pseudodistância é o resultado do não-sincronismo entre os relógios (osciladores) 

responsável pela geração do código no satélite e sua réplica no receptor. O erro de 

sincronismo provém do receptor, com a posição da antena partindo-se das medidas 

de pseudodistâncias. A geração do erro está associada à precisão do oscilador de 

menor qualidade do receptor comparado a alta precisão dos osciladores do satélite. 

A pseudodistância pode ser descrita como (HOFFMANN-WELLENHOF, 

LICHTENEGGER e COLLINS, 2001): 

 

∆t = tR − tS = [tR(GPS) + δR] − [tS(GPS) + δS], (35) 

logo, 

 

= ∆t(GPS) + ∆δ, (36) 

 

onde, ∆t(GPS) = tR(GPS) − tS (GPS) e ∆δ = δR − δS. 

 

Assim, tem-se que 𝑡𝑆e 𝑡𝑅 denotam o sistema de tempo do satélite e do receptor e 

δSe δR são o erro do relógio do satélite e do receptor em relação ao tempo GPS, 

respectivamente. O intervalo de tempo ∆𝑡 multiplicado pela velocidade da luz 𝑐 

resulta em uma pseudodistância ℜ dada como: 

 

ℜ = c∆t = c∆t(GPS) + c∆δ = ϱ + c∆δ, (37) 

 

onde 𝜚 corresponde a distância entre a posição do satélite no instante 𝑡𝑆(GPS) e a 

posição da antena do receptor no instante 𝑡𝑅(GPS). 
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A fase da onda portadora é uma observável muito mais precisa que a 

pseudodistância, considerada observável básica para a maioria das atividades 

geodésicas. Essa observável representa a fase de batimento da onda portadora 

(MONICO, 2008). A fase da onda portadora pode ser descrita como (HOFFMANN-

WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001): 

 

φS(t) = f St − f S
ϱ
c
−φ0,

S  (38) 

 

φR(t) = fRt φ0R, (39) 

 

em que o parâmetro t é o sistema de tempo GPS no instante t=0. As fases iniciais φ0
S 

e φ0R são causadas pelos erros dos relógios e são iguais a: 

 

φ0
S = −f SδS, (40) 

 

φ0R =  −fRδR. (41) 

 

A fase da onda portadora 𝜑𝑅𝑆(𝑡) é dada por: 

 

φR
S (t) = φS(t) −φR(t). (42) 

 

Substituindo as fases iniciais φ0
S e φ0R na Equação (42) temos que: 

 

φR
S (t) = −f S

ϱ
c

+ f SδS − fRδR + (f S − fR)t. (43) 

 

Como as frequências 𝑓𝑆, 𝑓𝑅 são iguais a 𝑓, a Equação (44) se reduz a: 

 

φR
S (t) = −f

ϱ
c
− fΔδ. (44) 

No instante t0 do receptor, a parte fracionária da fase da onda da portadora é 

medida, em números de ciclos N, entre o satélite e o receptor, sendo N a integral de 

ambiguidade. A fase de batimento no instante t é dada por: 
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φR
S (t) = ∆φR

S (t)|
t

t0
+ N, (45) 

 

onde ∆φR
S  significa a fase fracionária no instante t aumentado pelo número de ciclos 

desde o instante t0. Substituindo a Equação (44) na (45) e considerando ∆φR
S (t0) =

0, obtém-se a equação da fase da onda portadora dada por: 

 

φ =
1
𝜆
𝜚 +

𝑐
𝜆

Δ𝛿 + 𝑁, (46) 

 

em que 𝜆 é o comprimento de onda. 

 

5.1.1 Determinação do Conteúdo Eletrônico Total através das Observáveis GPS 
 

O principal parâmetro ionosférico que descreve a maioria dos efeitos nos sinais GPS 

é o conteúdo eletrônico total (TEC). O TEC é definido pela quantidade de elétrons 

presente em uma coluna de seção transversal de 1m2, que se entende desde o 

receptor até o satélite. O TEC é medido em unidades de TEC (TECU), sendo que 1 

TECU corresponde a 1x1016 elétrons/m2 (HOFFMANN-WELLENHOF, 

LICHTENEGGER e COLLINS, 2001).  

 

Uma vez que a ionosfera é considerada como um meio dispersivo em relação às 

ondas eletromagnéticas oriundas dos satélites GPS, o TEC pode ser obtido 

utilizando-se dados de um receptor GPS de dupla frequência. O TEC pode ser 

calculado a partir de uma combinação linear entre as observáveis de 

pseudodistância em L1 e L2 e/ou utilizando as observáveis de fase da portadora em 

ambas as frequências. Com isto, é possível eliminar os erros que estão contidos nas 

observáveis, tais como: a refração troposférica, o não sincronismo do relógio do 

satélite e do receptor, o erro das efemérides e a distância geométrica entre o satélite 

e o receptor. Porém alguns erros como o atraso do satélite e do receptor, os efeitos 

de multicaminhos e o ruído do receptor não são eliminados pelo fato de não estarem 

correlacionados entre as frequências, de modo que influenciam na determinação do 

TEC (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009). Para minimizar o atraso 

instrumental interfrequência do satélite no cálculo do TEC, um dos métodos é utilizar 
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os valores fornecidos nas mensagens de navegação transmitidas pelos satélites 

GPS. O efeito de multicaminho pode ser minimizado evitando-se observações de 

satélites com baixo ângulo de elevação, e em relação ao ruído do receptor, pode ser 

minimizado utilizando receptores que possuam componentes eletrônicos de baixo 

ruído (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009). 

 

5.1.1.1 Determinação do TEC a partir das Medidas de Pseudodistância 
 

O TEC na direção do satélite (s) até o receptor (r) em solo pode ser obtido utilizando 

as pseudodistâncias (P1rs , P2rs ), advindas dos códigos P nas portadoras L1 e L2, a partir 

da seguinte combinação linear (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009): 

 

TECrs =
f12f22

40,3(f12 − f22) . �(P2rs − P1rs ) − εp21� �
elétrons

m2 �, (47) 

 

em que 𝑓1e 𝑓2 representam as frequências das portadoras em L1 e L2, 

respectivamente. O termo 𝜀𝑝21 representa a diferença entre L1 e L2 dos demais erros 

sistemáticos não eliminados na combinação linear entre as pseudodistâncias e os 

erros aleatórios. Estão presentes neste termo o atraso instrumental interfrequência 

do satélite e do receptor, os efeitos dos multicaminhos e os efeitos do ruído do 

receptor (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009). A desvantagem da utilização 

das observações de pseudodistâncias é que as medidas do TEC são 

consideravelmente ruidosas (JAKOWSKI, 1996). 

 

5.1.1.2 Determinação do TEC a partir das Medidas de Fase da Onda Portadora 
 

O TEC na direção do satélite (s) e do receptor (r) também pode ser obtido a partir da 

combinação linear entre as medidas de fase da onda portadora em L1 e L2 (φ1rs ,φ2r
s ) 

(MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009): 

 

TECrs =
f12f22

40,3(f12 − f22) . �(λ1φ1rs − λ2φ2r
s ) − (λ1N1r

s − λ2N2r
s ) − εφ12� �

elétrons
m2 �, 

 
(48) 
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em que 𝜆1e 𝜆2 são o comprimento de onda L1 e L2, respectivamente. O termo 𝜀𝜑12 

representa a diferença entre L1 e L2 dos demais erros sistemáticos não eliminados 

na combinação linear entre as fases e os erros aleatórios. Estão presentes neste 

termo o atraso do satélite e do receptor, os efeitos dos multicaminhos e os efeitos do 

ruído do receptor. O TEC calculado, tendo como observável a fase da onda 

portadora, é influenciado pelas ambiguidades inteiras (N1r
s  e N2r

s ). A ambiguidade é 

diferente para cada satélite, para cada passagem do mesmo satélite e a cada vez 

que ocorrem perdas de sinal (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009). Devido a 

esta ambiguidade o TEC obtido da fase da onda portadora é uma medida relativa e 

não representa o valor real do TEC. Ainda assim, são mais precisas que as medidas 

do TEC obtidas das pseudodistâncias de código nas portadoras L1 e L2. Contudo, 

uma combinação do TEC calculado a partir das duas técnicas permite obter medidas 

absolutas de TEC com menor ruído e com a precisão da medida de fase 

(HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001). 

 

5.2 Refração Ionosférica e Cálculo de TEC Vertical (VTEC) 
 

A ionosfera, que compreende várias camadas desde aproximadamente 50 a 1000 

km acima da superfície da Terra, é considerada como um meio dispersivo em 

relação à transmissão de sinais de rádio oriundos dos satélites GPS (HOFFMANN-

WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001). Uma onda eletromagnética que 

atravessa a ionosfera tem a velocidade e direção de onda alterada, o que 

caracteriza a ionosfera como um meio dispersivo, onde a velocidade de propagação 

da onda é uma função do índice de refração. A refração ionosférica está 

intimamente relacionada à frequência do sinal de rádio, do conteúdo eletrônico total 

da ionosfera e do ângulo de incidência da onda de rádio sobre a camada ionosférica 

(HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001; DA COSTA, 

2004). 

 

Os índices de refração de fase (𝑛𝑝ℎ) e grupo (𝑛𝑔𝑟) podem ser descritos de acordo 

com (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001; FEDRIZZI, 

2003): 

 



70 
 

nph = 1 +
c2
f2

, (49) 

 

ngr = 1 −
c2
f2

. (50) 

 

As Equações (49) e (50) mostram que os índices de refração de fase e grupo se 

distinguem principalmente pelo sinal negativo. O coeficiente 𝑐2 não depende 

exclusivamente da frequência, mas da quantidade do número de elétrons 𝑁𝑒 

contidos ao longo caminho de propagação da onda eletromagnética. O coeficiente 

𝑐2 é dado pela Equação (51): 

 

c2 = −40,3Ne [Hz2]. (51) 

 

Como 𝑐2 é negativo, o índice de refração de grupo (𝑛𝑔𝑟) se torna maior do que o 

índice de refração de fase (𝑛𝑝ℎ). Em outras palavras, as medidas de código GPS 

causam um atraso na velocidade de grupo e um avanço na velocidade de fase do 

GPS para as duas portadoras L1 e L2. 

 

A diferença entre a distância medida (real) e a distância geométrica ρ entre o satélite 

e o receptor, representa o erro devido à refração ionosférica para a fase da onda 

portadora IfRS  e para o grupo IgRS , de acordo com Hofmann-Wellenhof et al (2001): 

 

IfRS = −
40,3

f2
STEC, (52) 

 

IgRS = +
40,3

f2
STEC, (53) 

 

em que o conteúdo eletrônico total inclinado (STEC) é definido como a integral da 

densidade eletrônica ao longo do percurso do sinal: 
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STEC =  � NedS,
RX

TX

 (54) 

 

em que dS é a distância geométrica ao longo da linha de visada entre o satélite e o 

receptor. A Figura 20 ilustra o caminho percorrido pelo sinal do satélite até atingir a 

superfície da Terra numa coluna de seção transversal de 1m2. 

 
Figura 20 – Ilustração do caminho percorrido pelo sinal do satélite até atingir a superfície da Terra 
numa coluna transversal de 1m2. 

 
Fonte: Royal Observatory of Belgium (2008). 

 

Para fins de padronização e modelagem, usa-se o TEC na direção vertical (zenital) 

(VTEC - Vertical TEC) no ponto ionosférico que pode ser obtido a partir da 

multiplicação entre o STEC e a função de mapeamento geométrica [cos(z’)] 

(MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009): 

 

VTEC = cos�z′� STEC, (55) 

 

em que o valor de z’, que representa o ângulo zenital do caminho do sinal sobre o 

ponto ionosférico localizado em uma camada de altura média (hm), é obtido de 

acordo com a seguinte expressão (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e 

COLLINS, 2001): 
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senz′ =  
rm

rm + hm
senz, (56) 

 

em que rm é o raio médio da Terra (rm≈6371 km), hm representa a altura média do 

pico do perfil vertical da densidade de elétrons da ionosfera, que geralmente varia 

entre 300 e 450 km, e z é o ângulo zenital do satélite (z = 90º- el), onde el 

representa o ângulo de elevação do satélite. A Figura 21 ilustra as quantidades 

envolvidas na Equação (56) (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e 

COLLINS, 2001): 

 
Figura 21 - Geometria da trajetória do sinal GPS na ionosfera para cálculo do VTEC no ponto de 
perfuração ionosférica (IPP) para o ângulo zenital (z’) e na altura média da camada (H). 

 
Fonte: Royal Observatory of Belgium (2008). 

 

Os valores de TEC calculados são obtidos para um ponto da camada ionosférica, 

denominado de ponto de perfuração ionosférica (Ionospheric Piercing Point – IPP) 

que representa a intersecção de propagação do sinal e a camada ionosférica. A 

localização do ponto ionosférico pode ser calculada em função da latitude e da 

longitude geográfica da estação (receptor), do azimute e do ângulo de elevação do 

satélite. Desta forma, a latitude e a longitude geográfica do ponto ionosférico são 

calculados da seguinte forma (EL-GIZAWI, 2003): 
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φPI = sen−1[senφrcosψ + cosφrsenψcosAz]λPI = λr + sen−1 �
senψsenAz

cosφPI
�, (57) 

 

sendo, 

 

ψ =  
π
2
− el − sen−1  �

rm
rm + hm

cos(el)�, (58) 

 

onde, 

 

φPI e λPI - latitude e longitude do ponto ionosférico; 

φr e λr- latitude e longitude da estação (receptor); 

el - ângulo de elevação; 

Az - azimute do satélite; 

rm - raio médio da Terra; 

hm - altura média do pico da camada ionosférica. 

 

5.3 Taxa de Variação do TEC (ROT) 
 

As medidas dos sinais GPS possibilitam analisar simultaneamente as flutuações de 

curta escala no TEC ao longo do caminho do sinal entre o satélite e o receptor 

quando da presença de irregularidades do plasma ionosférico, bem como as 

cintilações/flutuações dos sinais associadas a essas irregularidades 

(BHATTACHARYYA, BEACH e BASU, 2000). De acordo com Pi et al. (1997), esta 

metodologia empregada para medir os efeitos das irregularidades ionosféricas nos 

sinais GPS tem sido adotada por vários pesquisadores (WANNINGER, 1993; 

DOHERTY et al., 1994; AARONS et al., 1997). A resposta destes efeitos resulta em 

flutuações da fase do sinal GPS, através das medidas obtidas da fase diferencial 

dos sinais de dupla frequência. Como a fase diferencial pode produzir com exatidão 

a linha de visada do TEC ionosférico, esta medida é também conhecida como a taxa 

de variação do TEC (ROT), expresso na unidade de TECU/minutos (1TECU= 1016 

elétrons/m2). A equação que expressa à variação do ROT é apresentada a seguir: 
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𝑅𝑂𝑇 =
𝑇𝐸𝐶𝑡2 − 𝑇𝐸𝐶𝑡1

𝑡2 − 𝑡1
=
∆𝑇𝐸𝐶
∆𝑡

. (59) 

 

Para ilustrar as assinaturas das irregularidades ionosféricas através dos dados de 

ROT, é apresentada uma análise realizada por Abreu (2012) que reduziu os dados 

provenientes de uma estação localizada na região equatorial onde mostra a 

presença e a ausência de flutuações em períodos distintos, como pode ser visto na 

Figura 22.  

 
Figura 22 – Assinaturas de irregularidades ionosféricas observadas através da flutuação de fase do 
TEC (ROT) na estação equatorial de Palmas. 

 

 
Fonte: Adaptada de Abreu (2012). 

 

De acordo com Pi et al. (1997) para regiões de baixa latitude, as flutuações no ROT 

estão relacionadas às irregularidades com escalas menores quando comparadas às 

regiões de alta latitude, na ordem de ~2,5 km, dependendo da velocidade de deriva 

do plasma. De acordo com DasGupta et al. (2007), os satélites GPS estão sujeitos à 
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efeitos que deterioram/atenuam as informações contidas na frequência da portadora, 

sendo elas: (a) introdução de erro devido ao atraso da velocidade de grupo do sinal 

que atravessa a ionosfera; (b) variações/flutuações nos sinais GPS, isto é, em 

amplitude e fase, causado pelas irregularidades na distribuição de densidade 

eletrônica. De acordo com Mendillo et al. (2000), flutuações de fase variando entre 

0,5-1,0 ∆TEC/min estão geralmente associadas à ocorrência de bolhas de plasma. 

 

5.4 Índice da Taxa de Variação do TEC (ROTI) 
 

Após examinar vários casos relacionados a flutuações ocorridas na fase dos 

receptores GPS, Pi et al. (1997) constataram que os dados de ROT apresentavam 

flutuação em torno de um baixo valor, que poderiam estar associadas a 

irregularidades de tamanho de escala menores, de forma que foi desenvolvido um 

sistema para monitorar a distribuição global das irregularidades ionosféricas através 

de uma vasta rede de receptores GPS. De acordo com Pi et al. (2013) as medidas 

obtidas por essa rede tem como objetivo, estudar os efeitos do clima espacial na 

ionosfera, particularmente no que diz respeito as irregularidades ionosféricas que 

causam cintilação na amplitude/potência e fase dos sinais de rádio, tais como os 

sinais de GNSS na frequência da banda L. Desta forma, para identificar e analisar 

estatisticamente estas irregularidades presentes em escalas menores, os autores 

sugeriram um índice que pudesse quantificar essas flutuações, conhecido como a 

taxa de variação do índice do TEC (ROTI). O índice está fundamentado no desvio-

padrão do ROT para um intervalo de tempo de cinco minutos, que permite 

relativamente, um excelente tempo de resolução. O cálculo do ROTI pode ser 

expresso da seguinte forma (PI, MANUCCI, et al., 1997): 

 

𝑅𝑂𝑇𝐼 = �〈𝑅𝑂𝑇2〉 − 〈𝑅𝑂𝑇〉2, (60) 

 

em que <> representa a média. 

 

Ao longo dos anos, alguns pesquisadores têm utilizado o índice ROTI para 

quantificar estatisticamente a variação da densidade eletrônica nos comprimentos de 

larga escala observados através do ROT, dentre eles Basu et al. (1999); Ma e 
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Maruyama (2006), Zou et al. (2011), Pi et al. (2013), Deng et al. (2014), Tanna et al. 

(2014) e Pereira (2015). Por exemplo, no estudo de Pi et al. (2013) foram feitas 

observações das irregularidades ionosféricas e cintilações no âmbito global e 

regional, com o intuito de apresentar as irregularidades através de mapas de ROTI, 

que de acordo com os autores, registram irregularidades ionosféricas e atividades de 

cintilação durante períodos geomagneticamente calmos bem como nos períodos 

perturbados. A Figura 23 mostra o exemplo de um mapa global de ROTI registrado 

no dia 26 de outubro de 2013 entre as 0015 UT e 0030 UT, proveniente de dados 

coletados de 441 sites (1929 estações) da rede de receptores IGS e CORS. Ainda 

de acordo com os autores, neste dia ocorreu uma tempestade geomagnética na qual 

o índice planetário Ap atingiu 87, de tal forma que intensas irregularidades e 

atividades de cintilação em ambas as regiões aurorais foram capturadas através do 

mapa ROTI, além de cintilação em baixa latitude na região da América do Sul 

próximo a longitude de 45° W, por volta das 0900 LT.  

 
Figura 23 – Exemplo de um mapa global de ROTI utilizando dados do IGS e do CORS em 26 de 
outubro de 2013 durante um evento de tempestade geomagnética. A barra de cores representa os 
valores de ROTI em TECU/min. 

 

 
Fonte: Pi et al. (2013). 

 

Pereira (2015) também calculou o índice ROTI em algumas estações do território 

brasileiro, através de assinaturas das irregularidades ionosféricas de pequena 
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escala no dia 059 (28 de fevereiro) de 2014, conforme pode ser observado na Figura 

24. 

 
Figura 24 – Assinaturas de irregularidades ionosféricas de pequena escala (ROTI) obtidas através de 
diversos receptores da rede RMBC no dia 28 de fevereiro de 2014. 

 

 
Fonte: Adaptada de Pereira (2015). 

 

De acordo com Pi et al. (1997), os valores de ROTI podem variar de acordo com a 

fase do ciclo solar. Em um evento registrado em 1996 no período de baixa atividade 

solar, o ROTI atingiu um valor máximo em torno de 0,5. Já em outro evento 

registrado anos depois durante o período de alta atividade solar, uma forte flutuação 

de fase ocorreu no período após o pôr do sol, onde o ROTI registrou um valor de 5,0 

TECU/min, ou seja, dez vezes maior se comparado com evento anterior. Ainda de 

acordo com os autores, o valor limiar de ROTI ≥ 0,5 TECU/min foi escolhido de tal 

forma que as irregularidades ionosféricas com comprimentos de escala de alguns 

quilômetros pudessem ser identificadas. De acordo com Pereira (2013), um valor de 

ROTI menor ou igual a 0,05 TECU/min indica um nível baixo de flutuação devido às 

irregularidades, entre 0,05 ≤ ROTI ≤ 0,2 (TECU/min) significa um nível moderado, e 

quando o ROTI apresentar valores maiores que 0,2, significa que a atividade de 

ocorrência das irregularidades é muito forte. Já Deng et al. (2014), considerou um 

valor de ROTI pequeno quando 0,5 < ROTI ≤ 1 (TECU/min), um valor moderado 

quando 1 < ROTI ≤ 2 (TECU/min) e um valor grande quando ROTI >2 TEC/min. 
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6 CLIMATOLOGIA E MODELAGEM DAS CINTILAÇÕES IONOSFÉRICAS EM 
CACHOEIRA PAULISTA DURANTE PERÍODOS GEOMAGNETICAMENTE 
CALMOS   
  

De acordo com Kintner et al. (2007), um dos primeiros efeitos divulgados do clima 

espacial foram as flutuações na amplitude e na fase dos sinais de rádio transmitidos 

de satélites quando estes atravessavam a ionosfera terrestre. Essas flutuações, 

geralmente designadas por cintilação, quando suficientemente intensas deterioram a 

qualidade do sinal de rádio de tal forma que a sua recepção e o conteúdo da 

informação ficam comprometidas.  

 

As cintilações ionosféricas são ocasionadas quando sinais eletromagnéticos se 

propagam através das irregularidades presentes do plasma ionosférico. As 

variações na densidade eletrônica do plasma ambiente associado a essas 

irregularidades causam variações no índice de refração para sinais de rádio 

transionosféricos, acarretando assim um espalhamento do sinal. Qualquer sinal 

eletromagnético com frequências de operação acima das frequências de corte das 

ondas ordinária ou do plasma, cujos valores são tipicamente de uma a algumas 

dezenas de MHz, podem se propagar atravessando toda a camada da ionosfera. 

Por exemplo, a banda de frequência de operação dos sinais dos satélites GPS 

encontra-se acima dessas frequências de corte, de modo que os sinais de rádio 

podem se propagar através da ionosfera com pequenas mudanças de direção 

quando a mesma se encontra homogênea. Entretanto, quando há a presença de 

irregularidades, difrações nos sinais de rádio tendem a ocorrer. O grau na qual as 

irregularidades ionosféricas produzem cintilações é determinado pela frequência do 

sinal comparado a frequência do plasma e a intensidade das irregularidades. Esta 

intensidade ou “força” das irregularidades está relacionada com as variações no 

índice de refração, e que em contrapartida estão diretamente associadas às 

flutuações na densidade eletrônica ∆N do plasma ambiente na qual estas 

irregularidades estão imersas (YEH e LIU, 1982). Em outras palavras, quanto mais 

denso o plasma ambiente e quanto mais rarefeito for a estrutura de irregularidade 

imersa neste plasma, maiores serão as frequências em que ocorrerão as cintilações 

e mais intensas serão as cintilações na amplitude dos sinais. Uma característica 

singular dos sinais da banda L do GPS é sua vulnerabilidade às irregularidades do 
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meio ionosférico, podendo cintilar a uma amplitude da ordem de 20 a 30 dB. Ou 

seja, níveis de cintilações que podem interromper ou deteriorar a qualidade do sinal 

recebido de tal modo a ocasionar a sua perda, contribuindo assim para uma 

imprecisão do posicionamento por meio do GPS (DE PAULA, RODRIGUES, et al., 

2003; KINTNER, LEDVINA e DE PAULA, 2007). 

 

Em relação à morfologia da atividade das cintilações ionosféricas, os estudos têm 

mostrado que há uma forte dependência com as variações do ciclo solar, de tal 

forma que nos períodos de alta atividade solar os níveis de ocorrência e da 

amplitude da intensidade das cintilações são bem maiores do que aqueles 

observados durante os períodos de baixa atividade solar. A Figura 25 mostra um 

mapa da morfologia global das cintilações ionosféricas durante períodos de máximo 

e mínimo solar.  
 

Figura 25 - Morfologia das cintilações ionosféricas durante os períodos de máxima atividade solar 
(painel a) e mínima atividade solar (painel b) e as três principais regiões de ocorrência das 
cintilações. 

 

 
Fonte: Adaptada de Basu et al. (1988). 

 

É possível notar da figura que durante o máximo solar as cintilações são mais 

intensas próximas ao equador magnético, incluindo a região da anomalia na 

ionização equatorial e dentro da zona auroral e da calota polar. Enquanto que 
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durante o mínimo solar as cintilações tendem a ocorrer mais próximo a região do 

equador magnético e com intensidades mais fracas. Em relação às variações 

sazonais a atividade das cintilações depende do setor longitudinal. No setor 

brasileiro as ocorrências das cintilações são mais frequentes durante os períodos de 

equinócio e nos meses próximos ao solstício de dezembro.  

 

A intensidade da cintilação em amplitude é geralmente representada por um índice 

conhecido como S4. Na prática este índice quantifica o quanto a amplitude da 

potência do sinal recebido desviou do seu valor médio em decorrência das 

cintilações. O índice S4 é calculado a partir da raiz quadrada da variância da 

potência do sinal, normalizado pelo valor médio da potência do sinal recebido ao 

longo de um intervalo de tempo, sendo obtido da seguinte forma:  

 

𝑆4 = �
〈𝐼2〉 − 〈𝐼〉2

〈𝐼〉2
, (61) 

 

em que I é uma quantidade proporcional a potência do sinal recebido e os colchetes 

indicam o valor médio. Este período de tempo é amostrado num intervalo de 60 

segundos. De acordo com Yeh e Liu (1982), para irregularidades presentes na 

ionosfera a dependência do índice de cintilação S4 com a frequência pode ser dada 

por: 

 

𝑆4 ∝ 𝑓−𝑛, 𝑛 = (𝑝 + 2) 4⁄ , (62) 

 

onde n é um valor constante proporcional ao índice p obtido da análise espectral do 

sinal recebido.  

 

Neste trabalho as medidas de cintilação em amplitude foram registradas através dos 

monitores de cintilação do GPS denominados SCINTMON/CASCADE, e que foram 

desenvolvidos na Universidade de Cornell (EUA). Estes receptores são utilizados 

para monitorar as cintilações ionosféricas que ocorrem na frequência L1 do GPS 

(1,57542 GHz). Os monitores de cintilação desenvolvidos em Cornell foram 

baseados nos sistemas GEC Plessey, que consistem basicamente de 12 canais de 
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código C/A (1023 MHz) e um cartão PC de 16 bits. Esses monitores de cintilação 

GPS medem a amplitude do sinal da portadora L1 a uma taxa de amostragem de 50 

Hz. O software de redução de dados processa os índices de S4 num intervalo de 

período de 60 segundos para todos os satélites visíveis (BEACH e KINTNER, 2001). 

Os receptores SCINTMON/CASCADE instalados nos observatórios cujos dados são 

empregados neste estudo, foram configurados para medirem os sinais dos satélites 

durante o período noturno entre 2100 – 0900 UT, ou seja, entre às 1800 – 0600 LT. 

 

Para estudar e avaliar o comportamento das cintilações, fez-se necessário o uso dos 

dados contidos nos arquivos sumários com extensão “.SUM” gravados pelos 

receptores SCINTMON/CASCADE. Empregando rotinas computacionais em 

linguagem Matlab as seguintes informações foram lidas destes arquivos: data de 

observação, horário de observação de cada satélite, o número correspondente de 

cada satélite (PRN) armazenado no arquivo juntamente com seus respectivos 

ângulos de elevação e azimute, e o valor do índice de cintilação S4 calculado num 

intervalo de 1 minuto para cada satélite visível entre 1800 - 0600 LT. Através das 

rotinas computacionais é possível selecionar os dados para o período que se deseja 

estudar dentro da máscara de elevação e azimute escolhidos, e também gerar 

imagens do índice de cintilação através do ângulo de elevação desejado a partir dos 

dados obtidos de cada satélite (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). 

 

Para minimizar qualquer influência externa que pudesse causar imprecisão na 

análise dos dados de cintilação provocados pelas irregularidades na ionosfera, 

foram selecionados apenas os dados de satélite cujo ângulo de elevação tenha sido 

maior que 40°. Esta máscara de elevação reduz a variação da distância ionosférica 

da altura de espalhamento devido ao movimento do satélite, e permite que somente 

a ionosfera próxima a estação de observação esteja sendo amostrada. Com isso, 

minimiza-se também as interferências associadas aos efeitos de multicaminhos ou 

múltiplos caminhos (sinais refletidos por obstáculos próximos à antena). O efeito do 

multicaminhos pode elevar o índice S4, proporcionando assim uma falsa ocorrência 

de cintilação ionosférica, principalmente no início e ou no término do rastreio de um 

satélite, quando o ângulo de elevação é da ordem de poucos graus. De acordo com 

Muella et al. (2009), o número de satélites afetados pela cintilação reduz 

significativamente na ordem de 24% para 6% quando há um aumento da máscara 
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de elevação de 30°para 45°, porém o número de satélites visíveis é normalmente 

entre um e três.  

 

Para analisar a taxa de ocorrência das cintilações na frequência L1 do GPS, o 

cálculo foi feito a partir da razão entre o número de minutos em que houve 

cintilações em amplitude e o número total de minutos de observação. Para 

determinar a ocorrência das cintilações, é necessário pelo menos um satélite 

disponível, dentro do intervalo de um minuto, de tal forma que o valor do índice de 

cintilação S4 seja superior a 0,2. Quando o índice S4 for menor que 0,2 assume-se 

que o nível de cintilação é muito fraco e as flutuações na amplitude do sinal estão 

sendo afetadas por ruídos no receptor e multicaminhos.  

 

6.1 Climatologia das Cintilações Ionosféricas na Estação de Baixa-Latitude de 
Cachoeira Paulista 
 

Dois receptores SCINTMON/CASCADE operaram simultaneamente na estação de 

Cachoeira Paulista/SP (22,4° S; 45,0° W; latitude dip 16,9° S) durante ~17 anos 

entre setembro de 1997 até novembro de 2014. Neste período os receptores 

mediram os sinais recebidos da frequência L1 de até 11 satélites GPS simultâneos e 

calcularam o índice de cintilação S4 para cada satélite. Os dados gravados por pelo 

menos um dos receptores foram utilizados no estudo de ocorrência climatológica 

das cintilações sobre Cachoeira Paulista. No entanto, quando não houve dados de 

nenhum dos receptores de Cachoeira Paulista, empregou-se os registros do 

receptor SCINTMON/CASCADE que operava simultaneamente na estação próxima 

de São José dos Campos/SP (23,1° S; 45,8° W; latitude dip 17,3° S). Os gráficos de 

contorno dos painéis superiores da Figura 26 mostram a porcentagem de ocorrência 

das cintilações em amplitude observada sobre Cachoeira Paulista durante o período 

noturno entre os anos de 1997 e 2014. A estatística está sendo apresentada em 

função da hora universal UT (UT = LT + 3,0h) e considerando dois limiares do índice 

de cintilação S4. Apenas dias geomagneticamente calmos foram considerados na 

análise. No painel superior da Figura 26 é mostrado a ocorrência para todos os 

níveis de cintilação (0,2 < S4 ≤ 1,4), enquanto que no painel do meio a estatística é 

para as cintilações mais intensas com S4 > 0,5. Observa-se dos gráficos que não 

houve dados disponíveis no mês de maio de 1999, no início de setembro de 1999 e 
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entre janeiro e março de 2001. No painel inferior da Figura 26 é apresentado o valor 

médio mensal do fluxo solar em 10.7 cm (índice F10.7), onde é possível visualizar 

como variou a atividade solar no período entre 1997-2014. Com isso, a Figura 26 

permite observar a variação temporal, sazonal, anual e com a atividade solar das 

cintilações ionosféricas sobre a estação de Cachoeira Paulista. 

 
Figura 26 - Porcentagem de ocorrência da cintilação ionosférica (barra de cores) em Cachoeira 
Paulista em função da hora universal no período entre setembro de 1997 até novembro de 2014, para 
níveis do índice de cintilação S4 > 0,2 (painel superior) e para S4 > 0,5 (painel intermediário). No 
painel inferior é mostrado os valores médios de fluxo solar no índice F10.7 cm. 

 
Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017). 

 

Os gráficos mostram que nos anos próximos ao máximo solar os maiores valores de 

ocorrência das cintilações (S4 > 0,2) são observados entre 2300 UT e 0400 UT 

(2000-0100 LT), enquanto que os níveis mais fortes de cintilações (S4 > 0,5) ocorrem 
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mais frequentemente entre 2300 UT e 0100 UT (2000-2200 LT). Devido ao elevado 

ângulo de declinação magnética que existe no setor brasileiro, durante os meses do 

verão o terminadouro do anoitecer e o meridiano magnético estão proximamente 

alinhados. Isso faz com que nesta época o pôr-do-sol ocorre quase que 

simultaneamente nos pontos conjugados que se conectam à região F da ionosfera 

equatorial. Consequentemente, com a passagem do terminadouro do anoitecer o 

circuito que conecta as regiões E magneticamente conjugadas é interrompido 

simultaneamente, favorecendo o surgimento de campos elétricos de polarização na 

região F com valores muito maiores do que aqueles geralmente observados em 

outros períodos sazonais. Estes campos elétricos agem para que a deriva vertical da 

ionosfera durante o horário do pico pré-reversão torne-se mais intenso (ABDU, 

2001). A intensificação da deriva após o pôr-do-sol é um fator que contribui para 

desestabilizar a parte inferior da região F, criando condições favoráveis para o 

aumento da taxa de crescimento da instabilidade Rayleigh-Taylor. 

Consequentemente, a atividade de ocorrência das irregularidades ionosféricas 

intensifica-se nos meses de verão. Em contrapartida, nos meses do solstício de 

junho (inverno) quando não há este alinhamento entre o terminadouro e o meridiano 

magnético, apenas um hemisfério permanece iluminado. Como efeito teremos uma 

deriva vertical 𝐸�⃗ × 𝐵�⃗  mais lenta durante o pico pré-reversão. Esta deriva vertical de 

menor magnitude é explicada por um aumento da condutividade integrada ao longo 

do tubo de fluxo magnético, que fisicamente também contribui para um 

enfraquecimento da taxa de crescimento das instabilidades que acionam as 

irregularidades na região F. Conforme pode ser notado da Figura 26, períodos de 

mínimo na ocorrência das cintilações tendem a ocorrer durante os meses de 

inverno.  

 

Além da variação sazonal, o gráfico da Figura 26 mostra claramente a variação da 

ocorrência das cintilações com o ciclo solar. Nota-se dos gráficos que os maiores 

valores de ocorrência das cintilações aconteceram entre os anos de 2000-2002 

durante o período de máximo do ciclo solar 23. Uma ocorrência de cerca de 80% e 

50% foi observada em torno dos meses de dezembro de 2001 e janeiro-fevereiro de 

2002 para, respectivamente, os níveis de S4 > 0,2 e S4 > 0,5. Como a série 

estatística iniciou no final de 1997, é possível observar também dos painéis superior 

e central que a taxa de ocorrência das cintilações vai aumentando durante a fase 



85 
 

ascendente do ciclo solar 23. Durante os anos de máximo na atividade solar a 

ionosfera terrestre torna-se mais espessa e a densidade eletrônica do plasma 

ambiente se intensifica. Logo, as flutuações na densidade eletrônica (∆N) aumentam 

e fortes gradientes de ionização tendem a surgir em alturas ionosféricas. Como a 

intensidade das cintilações depende da espessura da camada de irregularidade na 

região F, do número de densidade eletrônica do plasma e das flutuações na 

densidade eletrônica (∆Ne), nos anos de máximo solar é esperado uma maior 

atividade de cintilação. Isso pode ser mais facilmente compreendido se lembrarmos 

que na ionosfera as flutuações no índice de refração (∆n) são causados pelas 

próprias flutuações na densidade eletrônica (∆Ne), visto que para frequências 

elevadas, tal qual para a banda L do GPS, existe uma relação aproximadamente 

linear entre ambas (YEH e LIU, 1982). Uma vez que a estação de baixa latitude de 

Cachoeira Paulista encontra-se localizada próxima à crista sul da anomalia na 

ionização equatorial, fortes cintilações tendem a ser observadas visto que a 

ionosfera local está sujeita a fortes gradientes e flutuações de densidade (MUELLA, 

DUARTE-SILVA, et al., 2017). Como as bolhas de plasma são mapeadas ao longo 

das linhas de campo magnético até as regiões de baixas latitudes, as estruturas de 

irregularidades com dimensões da primeira zona de Fresnel (~370-400 m) que 

coexistem junto com as bolhas, ao se estenderem e interceptarem a região da 

anomalia será mais efetivo em causarem as cintilações no sinal L1 

(BHATTACHARYYA, KAKAD, et al., 2017; MUELLA, DE PAULA e MONTEIRO, 

2013; MUELLA, DE PAULA e JONAH, 2014). 

 

A Figura 26 também mostra uma súbita redução na frequência de ocorrência das 

cintilações no período entre dezembro/2002 e fevereiro/2003. De acordo com de 

Paula et al. (2015) esta queda brusca foi causada por um evento de Aquecimento 

Estratosférico Súbito (SSW). Uma explicação plausível para este enfraquecimento 

na atividade das cintilações causada pelo SSW, que resultou numa diminuição em 

sua ocorrência sobre Cachoeira Paulista, pode ser atribuída aos seguintes fatores 

(DE PAULA, JONAH, et al., 2015; MUELLA, DUARTE-SILVA, et al., 2017): (a) 

redução na taxa de crescimento do processo de instabilidade após o pôr-do-Sol 

devida a uma diminuição na velocidade de deriva vertical da ionosfera; (b) ventos 

termosféricos induzidos pelo evento de SSW no hemisférico norte modificou as 
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condutividades integradas ao longo do tubo de fluxo magnético, levando a uma 

supressão dos mecanismos de instabilidade secundários que favorecem a formação 

de irregularidades de menores escalas; e (c) uma distribuição anômala da densidade 

eletrônica na região da crista sul da anomalia equatorial durante o evento de SSW. 

Os gráficos da Figura 26 também mostram que a frequência de ocorrência das 

cintilações diminuiu durante o declínio do ciclo solar 23 (de 2002 até 

outubro/novembro de 2009). A fase descendente do ciclo solar 23 é considerada a 

mais longa desde que se iniciaram os registros históricos. Nota-se a partir do gráfico 

para S4 > 0,5 que a atividade das cintilações reduziu significativamente a partir do 

ano de 2006, enquanto que para os níveis gerais de cintilação (S4 > 0,2) a redução 

foi maior a partir do ano de 2007. A ocorrência das cintilações tornou-se 

praticamente irrelevante entre os anos de 2007-2009. Esta diminuição brusca na 

ocorrência das cintilações está associada ao período de extremo mínimo na 

atividade solar, que atingiu sua vertente no ano de 2008. O mínimo solar entre os 

ciclos 23 e 24 tem sido considerada aquela com o menor número de registros de 

manchas solares nos últimos 100 anos, ocasionando uma redução anômala na 

emissão da radiação solar (10-120 nm) na faixa do extremo ultravioleta (EUV) 

(SOLOMON, WOODS, et al., 2010; HADY, 2013). Esta redução na radiação do EUV 

foi de cerca de 15% de acordo com Heelis et al. (2009) e Lühr e Xiong (2010). 

Emmert et al. (2010) mostraram que uma menor radiação do EUV fez com que a 

camada superior da atmosfera terrestre se tornasse mais fria e apresentasse uma 

queda na sua densidade de cerca de 10-30%. Liu et al. (2011) reportaram que 

durante este período de extremo mínimo a camada da ionosfera tornou-se menos 

espessa do que se comparada aos outros períodos de mínimo solar, além de que a 

altura da base da camada F foi muito menor e a densidade eletrônica da ionosfera 

reduziu de forma significativa. Por exemplo, mostraram evidências de que 

globalmente a frequência crítica da camada F2 (foF2) durante o período de extremo 

mínimo entre os ciclos solares 23 e 24 pode ter alcançado valores entre 10-18% 

menores do que aqueles observados no último mínimo solar ocorrido em 1996. 

Santos et al. (2013) estudaram o comportamento da deriva vertical da ionosfera no 

setor Sul Americano durante este período de extremo mínimo e mostraram que o 

efeito fonte foi fortemente suprimido. Portanto, esta resposta anômala da ionosfera 

tropical devido ao extremo mínimo na atividade solar, que ocasionou níveis 

reduzidos de ionização e afetou toda a eletrodinâmica do plasma, certamente 
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contribui para a redução acentuada da atividade de cintilação ionosférica sobre 

Cachoeira Paulista entre os anos de 2007-2009. 

 

O atual ciclo solar 24 iniciou após outubro de 2008. A atividade solar foi aumentando 

lentando e em meados de 2010 o índice F10.7 atingiu 80 ufs (unidade de fluxo 

solar). A fase ascendente do ciclo solar 24 durou até cerca de abril de 2014 quando 

atingiu seu valor máximo, sendo considerado pelos físicos solares como o ciclo solar 

mais fraco dos últimos 100 anos. De acordo com o modelo de Solanki et al. (2002), a 

extensão de um ciclo solar anterior pode ser considerada um bom preditor da 

intensidade do ciclo solar seguinte. Por exemplo, como o ciclo solar 23 foi longo e 

teve uma fase descendente demorada, de acordo com os autores o dínamo solar 

carrega uma “memória” desta extensão do ciclo anterior para o ciclo solar seguinte. 

Esse fator ajudaria a entender a razão pela qual o ciclo atual tem apresentado um 

número reduzido de manchas solares. Em termos de ocorrência das irregularidades 

ionosféricas o efeito disso pode ser visualizado também nos gráficos da Figura 26, 

onde nota-se que em torno do máximo do atual ciclo que a frequência de ocorrência 

das cintilações foi comparativamente menor do que aquele observado no ciclo 

anterior. Para S4 > 0,2 a máxima taxa obtida foi de ~60% para o ano de 2014, 

enquanto que para S4 > 0,5 foi de cerca de 45%, ou seja, cerca de 20% menor. 

Importante ressaltar que associado a este ciclo solar mais fraco está uma redução 

no fluxo de radiação do EUV e uma menor densidade de constituintes termosféricos. 

Uma vez que a ionosfera está embebida na termosfera, mudanças na atmosfera 

neutra são seguidas por mudanças na distribuição vertical de ionização em alturas 

ionosféricas. Observações globais de valores médios do conteúdo eletrônico total 

apresentados por Hao et al. (2014) confirmam que durante a primeira metade do 

ciclo solar 24 a ionosfera esteve mais fracamente ionizada do que durante a fase 

ascendente do ciclo solar 23. Como consequência da redução na radiação EUV é 

esperado também uma diminuição na condutividade ionosférica na altura da região 

E. Uma redução na condutividade leva a um decaimento no desenvolvimento da 

deriva 𝐸�⃗ × 𝐵�⃗  da região F equatorial. Desta forma, assim como a geração das 

irregularidades foram significativamente afetadas nos anos de extremo mínimo da 

atividade solar, os resultados de ocorrência de cintilação da Figura 26 revelam que o 

atual ciclo solar sendo mais fraco também afetou a atividade das irregularidades. 

Está bem estabelecido na literatura de que as cintilações ionosféricas, para 
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acontecerem, requerem que a densidade do plasma ambiente onde as 

irregularidades estão imersas seja elevada, e que fortes flutuações na densidade 

eletrônica estejam ocorrendo ao longo da trajetória do sinal desde o satélite até o 

receptor no solo. Sendo assim, uma redução da densidade de ionização, 

acompanhada por mudanças na posição da crista da anomalia equatorial (mais 

próxima do equador magnético), são fatores que ajudam a explicar em parte a 

menor ocorrência de cintilação sobre Cachoeira Paulista durante a fase ascendente 

do atual ciclo. 

 

A extensão latitudinal das bolhas de plasma até a região da crista na ionização 

equatorial é crucial em determinar a atividade da cintilação em baixas latitudes. Esta 

extensão das bolhas até a ionosfera sobre Cachoeira Paulista depende da sua altura 

alcançada sobre o equador magnético. Além disso, a intensidade das cintilações 

noturnas está fortemente relacionada com a ressurgência da anomalia equatorial 

devido à deriva vertical 𝐸�⃗ × 𝐵�⃗  durante o pico pré-reversão (CHATTERJEE e 

CHAKRABORTY, 2013). A localização da crista da anomalia na ionização equatorial 

depende diretamente da configuração e posição da linha do equador magnético. 

Geralmente, a região da crista da anomalia é observada entre 15°-20° de latitude 

magnética. De acordo com Rangarajan e Barreto (2000), devido ao deslocamento do 

campo magnético da Terra, no setor americano a linha do equador magnético está 

se movendo para oeste a uma taxa de ~0,22°/ano. Particularmente no setor 

longitudinal brasileiro, devido a configuração do campo magnético, uma deriva 

aparente para norte também pode ser observada. Portanto, além da dependência 

com o ciclo de atividade solar, a ocorrência climatológica das cintilações 

apresentadas na Figura 26 também está sendo modulada pelas alterações na 

latitude magnética de Cachoeira Paulista durante o período entre 1997-2014.  

 

Com o objetivo de avaliar como a latitude magnética variou ao longo dos 17 anos de 

observação, utilizou-se o modelo Internacional de Referência do Campo 

Geomagnético (IGRF). No gráfico da Figura 27, a linha com círculos mostra como a 

latitude magnética de Cachoeira Paulista variou entre 1997-2014. Em 1997 a latitude 

era de ~16,5° e em 2014 aumentou para ~19,7°. No canto direito superior da Figura 

27 é mostrado como o equador magnético (ângulo de inclinação I = 0°), numa faixa 
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de longitude do meridiano magnético de Cachoeira Paulista, estava em 1997 (linha 

tracejada) em relação ao equador geográfico e onde o mesmo se encontrava em 

2014 (linha sólida).  

 
Figura 27 - Variações do equador magnético (painel no canto superior direito) e da latitude magnética 
em Cachoeira Paulista ao longo dos anos de 1997 e 2014. A variação apresentada durante este 
período equivale a ~3,2° de latitude magnética. 

 
Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017). 

 

A Figura 27 revela que o aumento de ~3,2° da latitude magnética de Cachoeira 

Paulista devido as mudanças migratórias na localização do equador magnético, 

muito provavelmente modulou a ocorrência das cintilações sobre Cachoeira Paulista. 

Devido a esta variação da latitude, a altura do ápice da linha de campo sobre o 

equador magnético que é mapeado até a região F sobre Cachoeira Paulista 

aumentou de 850-900 km em 1997 para acima de 1100 km em 2014. Isso significa 

que se em 1997 a estação de Cachoeira Paulista estava localizada sob a crista sul 

da anomalia equatorial, em 2014 se encontrava mais ao sul da crista onde a 

densidade eletrônica é menor, contribuindo então para uma menor atividade das 

cintilações. 
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6.2 Caracterização Estatística da Cintilação em Amplitude  
 

Em comunicações de rádio o efeito de desvanecimento devido a múltiplos caminhos 

está associado a superposição de uma ou mais versões do sinal transmitido, 

provocando alterações na amplitude e variações na potência do sinal de um 

receptor. Moraes et al. (2012) propuseram um modelo estatístico de desvanecimento 

de propagação de ondas de rádio transionosféricas para a frequência L1 do GPS. O 

modelo é baseado na distribuição α-µ proposta por Yacoub (2001, 2007). Uma 

distribuição para estatísticas de segunda ordem análoga ao de Yacoub (2001) foi 

proposto poucos anos depois por Fasolo e Duque (2005). A distribuição de Fasolo e 

Duque (2005) foi designada por k-µ. No caso do modelo k-µ ele foi implementado 

para se estudar o efeito do deslocamento Doppler sobre um canal de rádio. Ambas 

distribuições α-µ e k-µ podem ser empregadas para se descrever e modelar 

estatisticamente o desvanecimento sofrido por um sinal de rádio. Uma vantagem da 

distribuição α-µ é que as não-homogeneidades do meio de propagação do sinal 

podem ser levadas em conta no modelo de desvanecimento. Portanto, este estudo 

aproveitou-se das vantagens oferecidas pelo modelo de distribuição α-µ para 

caracterizarmos estatisticamente o fenômeno de cintilação ionosférica para a 

estação de Cachoeira Paulista.  

 

De acordo com Yacoub (2007), a função densidade de probabilidade α-µ da 

envoltória de um sinal r é dada por: 

 

 (63) 

 

onde Γ é uma função gama do tipo ∫ 𝑡𝑧−1∞
0 𝑒𝑥𝑝(−𝑡)𝑑𝑡, o parâmetro µ é uma 

extensão real do número de “clusters” de ondas de múltiplos caminhos, e α é um 

parâmetro que controla o módulo da soma destes “clusters”.  

 

Outra grande vantagem do modelo de distribuição α-µ está no fato de que, 

dependendo dos valores assumidos por cada um dos parâmetros (α e µ), a função 

de distribuição pode se tornar uma exponencial, uma distribuição Weibull, Rayleigh, 
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Rice ou Nakagami. Portanto, o modelo α-µ por possuir dois parâmetros o torna 

matematicamente muito mais flexível, permitindo que na prática em termos de 

caracterização estatística haja uma concordância melhor com o índice S4 quando 

comparado com outros tipos de distribuição. O valor do par de parâmetros α-µ que 

melhor representa a distribuição em amplitude do índice de cintilação S4 pode ser 

obtido a partir da seguinte equação (MORAES, DE PAULA, et al., 2013): 

 (64) 

 

Outra importante vantagem do modelo α-µ está no fato de que a função de 

distribuição pode ser empregada para se estudar o impacto das irregularidades 

ionosféricas sobre a operação dos receptores de GNSS. Neste caso, estatísticas de 

ordem superior devem ser obtidas a partir da distribuição α-µ. Uma caracterização 

estatística de segunda ordem da distribuição α-µ produz duas equações 

denominadas Taxa de Cruzamento de Nível (TCN) e Tempo Médio de 

Desvanecimento (TMD).  

 

Neste estudo o TCN pode ser definido como sendo a frequência de ocorrência dos 

desvanecimentos associados às cintilações que são observados sobre os sinais L1 

do GPS. Na prática representa o número médio de vezes que a envoltória do sinal 

com desvanecimento cruza um determinado nível, num certo período de tempo e 

somente num sentido (FASOLO e DUQUE, 2003; MORAES, DE PAULA, et al., 

2014). Para a distribuição α-µ o TCN pode ser obtido a partir de: 

 

 (65) 

 

onde ω é um parâmetro empírico empregado como um ajuste de “offset” e ρ é um 

fator de escala calculado a partir da expressão: 

 

 (66) 
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sendo que r é o valor normalizado da envoltória da amplitude do sinal definido 

anteriormente na Equação (65). 

 

Quanto ao parâmetro TMD este é definido como sendo a relação entre o tempo total 

em que a envoltória do sinal apresenta valores abaixo de um certo nível e o número 

total de desvanecimentos. Para a distribuição α-µ o TMD pode ser obtido a partir de 

(MORAES, DE PAULA, et al., 2014): 

 (67) 

 

onde ω e ρ representam o mesmo que nas Equações (65) e (66). 

 

Para o estudo de caracterização estatística da cintilação em amplitude sobre o sinal 

L1 do GPS, foram selecionados dados obtidos em Cachoeira Paulista durante os 

anos que pudessem representar os efeitos de três níveis distintos de atividade solar. 

Por exemplo, dados do índice de cintilação S4 registrados no ano de 2000 foram 

selecionados para representar o período de máximo solar. Dados obtidos durante o 

ano de 2005 foram selecionados para se caracterizar as cintilações durante períodos 

de níveis moderados de atividade solar (fase descendente), enquanto que os dados 

obtidos no ano de 2010 representam um período próximo ao mínimo solar. Os casos 

de cintilação selecionados para o ano de máximo solar (2000) ocorreram nos meses 

de janeiro e fevereiro, os casos para nível moderado foram registrados em 

novembro e dezembro e, finalmente, para o ano de mínimo solar (2010) os casos de 

cintilação utilizados na análise ocorreram nos meses de fevereiro, março, novembro 

e dezembro. Após selecionados os dias com os casos de cintilação em amplitude, 

os dados foram filtrados para o ângulo de elevação do satélite, sendo considerados 

somente aqueles acima de 30°. Em seguida, foram selecionados um conjunto de 

dados onde os valores do índice S4 variaram entre 0,4 ± 0,025 até 0,9 ± 0,025. No 

total foram processados 21 dias com dados de cintilação, sendo 6 dias 

representativos para o período de máximo solar (10, 28 e 29/janeiro; 4, 10 e 

17/fevereiro), 8 dias para o período de atividade moderada (23/novembro; 2, 4, 7, 8, 

17, 23 e 30/dezembro) e 7 dias para o ano de mínimo solar (17 e 21/fevereiro; 11 e 

20/março; 12 e 18/novembro; 29/dezembro). Para estes dias, a Tabela 1 resume o 
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número de casos (em intervalos de 60 segundos) que atingiram valores específicos 

de índice S4. 

 

Um exemplo de como os dados foram analisados é mostrado na Figura 28. O painel 

superior (a) mostra um caso de cintilação em amplitude com índice S4 = 0,8 durante 

um ano de máximo solar. No gráfico é apresentado a envoltória da amplitude do 

sinal r do satélite medido num intervalo de 60 segundos. O caso foi obtido a partir de 

medidas do satélite PRN 2 no dia 4 de fevereiro de 2000. 

 
Tabela 1 - Número total de casos analisados para diferentes níveis do índice de cintilação S4 durante 
os períodos selecionados representativos do ciclo de atividade solar máxima (Max), moderada (Mod) 
e mínima (Min). 

 
Fonte: Adaptado de Muella et al. (2017). 

 

O painel (b) da Figura 28 mostra os resultados da distribuição α-µ, onde é possível 

notar na curva com linha sólida o resultado teórico obtido do modelo, enquanto que 

os círculos denotam o resultado empírico da distribuição baseada nos valores 

apresentados no painel superior. É possível notar que o modelo teórico se ajusta 

relativamente bem com os resultados obtidos dos dados de cintilação, 

principalmente nas regiões da cauda mais afastadas do ponto de maior distribuição. 

De acordo com Moraes et al. (2014) e Oliveira et al. (2014) quanto maior o valor do 

coeficiente α para um mesmo valor de índice S4, mais severo é o cenário de 

propagação do sinal e maior a probabilidade de ocorrência de intensos 

desvanecimentos. 

 

S4 
(±0,025) 

 0,4  0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Max  136  86 74 45 40 11 
Mod  40  21 7 5 4 2 
Min  54  27 13 7 3 1 
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Figura 28 - (a) Envoltória da amplitude do sinal do satélite PRN 2 medido em 4 de fevereiro de 2000 
com índice S4 = 0,8; (b) Comparação entre os resultados teórico e empírico obtidos do modelo de 
distribuição α-µ para o caso do painel (a). 

 
Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017). 

 

Para o conjunto de dados apresentados anteriormente na Tabela 1 é mostrado na 

Figura 29 a densidade de probabilidade da cintilação em amplitude considerando os 

casos em que o índice S4 variou de 0,4 a 0,9. Nota-se do gráfico que para os casos 

em que S4 < 0,8 a distribuição apresentou um mesmo comportamento para todos os 

períodos de atividade solar – máximo solar (linha vermelha), período de atividade 

moderada (linha azul) e mínimo solar (linha verde). No entanto, para os casos de 

cintilações mais intensas (S4 = 0,8 e S4 = 0,9) as curvas de distribuição tendem a 

diferir uma da outra, principalmente na região da cauda. Os valores mais elevados 

do índice de cintilação estão associados aos efeitos combinados de múltiplos 

percursos e difração sofridos pelos sinais dos satélites quando estes atravessam as 

regiões de irregularidades presentes na ionosfera (ZERNOV e GHERM, 2015). A 

presença dentro da camada de irregularidades de estruturas com diferentes 

tamanhos de escala, faz com que o sinal atravesse regiões com valores distintos de 

índice de refração e, consequentemente, sofram alterações na sua trajetória de 

propagação (KINTNER, LEDVINA, et al., 2004). A estes fatores são atribuídas as 

alterações nos padrões de cintilação em amplitude e na caracterização estatística 

dos sinais de flutuações mais elevadas. 
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Figura 29 - Densidade de probabilidade da cintilação em amplitude para índice S4 de 0,4 a 0,9 e para 
diferentes períodos de atividade solar, identificadas como máxima (linha vermelha), moderada (linha 
azul) e mínima atividade solar (linha verde). 

 
Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017). 

 

Os resultados da avaliação estatística de segunda ordem dos eventos de cintilação 

em amplitude são apresentados nos gráficos da Figura 30. Os parâmetros α e µ do 

modelo foram estimados para os casos em que S4= 0,67 ± 0,025 e, assim, 

determinou-se os valores empíricos de TCN e TMD. Estes foram então comparados 

com os valores teóricos obtidos das Equações (65) e (67). Os painéis superiores, 

centrais e inferiores da Figura 30 correspondem, respectivamente, aos resultados 

obtidos para os casos de máximo, moderado e mínimo solar. Os painéis da 

esquerda (a, c, e) representam os resultados de TMD, enquanto que os painéis da 

direita (b, d, f) os resultados de TCN. Nestes gráficos a linha sólida em magenta é a 

representação teórica considerando S4 = 0,67, enquanto que os círculos mostram os 

resultados obtidos a partir dos dados observacionais.  
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Figura 30 - (a, c, e) Valores empíricos de TCN (em cruzamentos por segundo) e (b, d, f) TMD (em 
segundos) durante as três fases distintas de atividade solar versus a cintilação em amplitude 
estimada do modelo de distribuição α-µ com S4 = 0,67. 

 
Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017). 

Nota-se da Figura 30 que os resultados teóricos e empíricos não diferem 

significativamente um do outro, mostrando que em termos de caracterização 

estatística as cintilações comportam-se igualmente ao longo de todo ciclo solar. Os 

resultados da Figura 30 sugerem que a quantidade de desvanecimentos dos sinais e 

o tempo de duração destes desvanecimentos independem da atividade solar. Em 

outras palavras, cintilações severas não estão relacionadas com o nível de atividade 

solar, mas com o tamanho de escala e a “força” destas irregularidades. O termo 

força aqui pode ser entendido como o grau de rarefação da estrutura de 

irregularidade que se encontra imersa na ionosfera. Além disso, efeitos geométricos 

com a qual a trajetória do feixe de sinal vindo dos satélites perfura a camada de 

irregularidades, até alcançar o receptor em solo, também são importantes em 

determinar a intensidade das cintilações (MUELLA, DUARTE-SILVA, et al., 2017).  
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7 METODOLOGIA EMPREGADA DURANTE PERÍODOS 
GEOMAGNETICAMENTE PERTURBADOS NO ESTUDO DAS 
IRREGULARIDADES IONOSFÉRICAS  
 
Para estudar criteriosamente a variabilidade das irregularidades no território 

brasileiro, foram analisados os dados durante um período de 15 anos (de janeiro de 

2000 até abril de 2014) ao longo de três estações. Entre as estações, uma encontra-

se localizada mais próxima da região equatorial (São Luís), identificado pela sigla 

SL, e as demais estações, tipicamente de baixa latitude, estão situadas próximas a 

região da crista sul da anomalia na ionização equatorial, São José dos Campos e 

Cachoeira Paulista, identificadas respectivamente pelas siglas SJC e CP. Para 

complementar os dados em baixa latitude, na ausência de dados na estação de São 

José dos Campos (SJC), foram utilizados dados registrados pela estação de 

Cachoeira Paulista (CP), que por estar localizada somente a 110 km de SJC 

apresenta um padrão de ocorrência das irregularidades bem similar. 

 

Na Tabela 2 são apresentadas as localizações dos observatórios com suas 

respectivas coordenadas geográficas e a latitude dip. A Figura 31 mostra a 

localização destas estações em relação ao equador magnético, conforme utilizadas 

no estudo da ocorrência de cintilação.  

 
Tabela 2 - Coordenadas geográficas das estações e suas respectivas latitudes magnéticas. 

Estação 
Latitude 

Geográfica 
Longitude 
Geográfica 

Dip Latitude 

São Luís 2,3°S 44,2°O 1,3°S 

São José dos Campos 23,1°S 45,8°O 17,1°S 

Cachoeira Paulista 22,4°S 45,0°O 16,8°S 

Fonte: (Autor) 

 

Para analisar a frequência de ocorrência das cintilações na banda L do satélite GPS, 

o cálculo realizado está relacionado com a razão entre o número de minutos em que 

houve ocorrência de irregularidades e o número total de minutos de observação. De 

acordo com Muella et al. (2009), este método tem sido amplamente utilizado por 
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vários pesquisadores para o estudo das ocorrências das cintilações no satélite GPS 

ocasionado pelas irregularidades ionosféricas. 

 
Figura 31 - Mapa de localização das estações de São Luís (SL), São José dos Campos (SJC) e 
Cachoeira Paulista (CP). Os pontos destacados em preto representam o equador magnético. 

 

 
Fonte: Google Earth. 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados receptores GPS de dupla 

frequência L1=1,572 GHz e L2=1,227 GHz capazes de fornecer o TEC presente na 

trajetória entre o satélite e o receptor e, consequentemente, calcular o ROT. A 

cintilação ionosférica (S4), calculada a partir da intensidade da amplitude do sinal, foi 

obtida através de um monitor de cintilação que opera somente na portadora L1. Para 

determinar a taxa de ocorrência de cintilação é necessário pelo menos um satélite 

disponível, dentro do intervalo de um minuto, de tal forma que o valor de cintilação 

do S4 seja superior a 0,2. Conforme já mencionado na seção anterior, quando o 

índice S4 for menor que 0,2 assume-se que o nível de cintilação é muito fraco e se 
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encontra dentro de um nível de ruído. Segundo Muella et al. (2009), os níveis de 

cintilação podem ser classificados para a portadora L1 de acordo com a Tabela 3: 
 

Tabela 3 - Classificação dos níveis de cintilação de acordo com o valor do S4. 

 

Intensidade S4 

Fraco 0,2 ≤ S4 < 0,4 

Moderado 0,4 ≤ S4 < 0,6 

Forte 0,6 ≤ S4 < 1,0 

Saturado 1,0 ≤ S4 < 1,4 

Fonte: (Autor) 

 

No que diz respeito à metodologia empregada no cálculo do ROT, inicialmente é 

necessário obter os dados de observação das estações de GPS referente ao 

período analisado, de tal forma a inferir os valores de TEC que podem ser obtidos 

através da base de dados do Laboratório de Física e Astronomia da Univap e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo (RBMC). A padronização dos dados obtidos pelos receptores das redes 

como um todo são realizadas utilizando arquivos de observação em um formato 

denominado “Receiver Independente Exchange (RINEX)” e arquivos das efemérides 

precisas dos satélites GPS (arquivos SP3).  

 

O formato RINEX foi desenvolvido pelo Instituto Astronômico da Universidade de 

Berne com o intuito de padronizar a troca de informações dos dados GPS fornecidos 

por diversos receptores de diferentes fabricantes. O formato RINEX é composto por 

seis tipos de arquivos ASCII que atende as seguintes aplicações: arquivos de 

observação, navegação, dados meteorológicos, navegação de satélite GLONASS, 

navegação de satélite Geoestacionário (GEO) e arquivos com informações dos 

relógios do satélite e receptor. A versão mais comum do RINEX é a versão 2.1, que 

disponibiliza medidas de pseudodistância de código (em metros), fase da portadora 

(ciclos inteiros) e sistemas Doppler para satélites GPS e GLONASS. A versão 

RINEX 3.0, recentemente disponível, registram medidas dos futuros satélites de 

posicionamento europeu, denominado GALILEO. Os arquivos de dados RINEX do 

receptor de GPS foram obtidos da página do IBGE/RBMC (http://www.ibge.gov.br/). 
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O formato SP3 (“Standard Product # 3”) é o formato orbital utilizado nos satélites 

GPS. Nos arquivos de órbitas precisas ficam registrados os parâmetros de tempo 

(semana GPS, hora GPS, tempo de origem de clock, etc.), parâmetros dos satélites 

(precisão de cada satélite, parâmetros de correção do relógio, etc.) e parâmetros 

das efemérides (semi-eixos das órbitas dos satélites, excentricidade, inclinação da 

órbita, correções da órbita, etc.) (MONICO, 2000). A referência de tempo é em hora 

GPS, mesmo quando apresentados em dias Gregorianos ou dia Juliano modificado. 

  

A partir das órbitas produzidas nos vários centros, realizam-se combinações 

resultando em efemérides identificadas pelas siglas IGS, IGR E IGU (MONICO, 

2008). A sigla IGS é composta por uma combinação de órbitas disponíveis após 13 

dias da coleta de dados. A sigla IGR são órbitas IGS rápidas que fornecem dados 

após 17 horas da coleta dos dados e a sigla IGU são órbitas IGS ultrarrápidas que 

fornecem dados em tempo real (predita) e outras com inclusão de observáveis, 

disponíveis em três horas. 

 

Os dados de órbitas precisas dos satélites de GPS podem ser obtidos através da 

rede global do IGS/JPL (“International GNSS Service/ Jet Propulsion Laboratory”), 

disponível em <http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods_cb.html>. Para acessar 

os arquivos das órbitas precisas deve-se, inicialmente, conhecer a semana GPS 

correspondente ao dia na qual os dados de GPS serão processados. Informações 

sobre a semana GPS podem ser obtidas na página da “National Oceanic and 

Atmospheric Administration, disponível em <http:// 

www.ngs.noaa.gov/CORS/Gpscal.shtml>. 

 

Para obter os dados do TEC foi utilizado o programa Univap TEC Data Analysis 

(UTECDA), desenvolvido no Laboratório de Física e Astronomia da Univap. Os 

arquivos de observação no formato RINEX são processados e, consequentemente, 

obtêm-se os dados do TEC proveniente de cada satélite, bem como os valores de 

VTEC e ROT. Após processamento do programa, o resultado obtido pode ser 

observado na Figura 32, como exemplo, a estação de São Luís no dia 21 de março 

de 2013. 
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Figura 32 – Cálculo do Conteúdo Eletrônico Total (TEC) na estação de Presidente Prudente (UEPP) 
no dia 29 de outubro de 2000. A barra de cores localizada do lado direito da imagem identifica a 
assinatura de cada satélite disponível. 

 

 
Fonte: (Autor) 

 

A partir dos resultados obtidos do TEC há a opção de plotar também os dados de 

VTEC e ROT. A Figura 33 mostra os dados da taxa de variação do TEC (ROT) para 

cada satélite também obtidos na estação equatorial de São Luís no dia 23 de março 

de 2013. 

 
Figura 33 - Cálculo da Taxa Conteúdo Eletrônico Total (ROT) na estação de Presidente Prudente 
(UEPP) no dia 29 de outubro de 2000. A barra de cores localizada do lado direito da imagem 
identifica a assinatura de cada satélite disponível. 

 

             
Fonte: (Autor) 
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Para calcular os valores do ROTI foi elaborada uma rotina na linguagem 

computacional Matlab que calcula o desvio-padrão do ROT num intervalo de tempo 

de cinco minutos. A Figura 34 apresenta os valores do ROTI para todos os satélites 

visíveis na estação de São José dos Campos no dia 29 de outubro de 2000, como 

pode ser visto a seguir: 

 
Figura 34 - Representação gráfica dos valores do ROTI na estação de baixa latitude de Presidente 
Prudente em 29 de outubro de 2000. 

 
Fonte: (Autor) 

 

7.1 Os Efeitos das Perturbações Geomagnéticas na Ocorrência das Cintilações 
GPS 
 

Para analisar a ocorrência e o comportamento das cintilações GPS nos períodos 

geomagneticamente perturbados utilizou-se como referência a base de dados dos 

índices geomagnéticos disponíveis na página do Geomagnetic Data Service – WDC 

Kyoto (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/aeasy/index.html), onde se obteve o índice SYM-

H. O SYM-H denota as variações na intensidade da parte simétrica da corrente de 

anel induzida durante uma tempestade geomagnética, sendo calculada próxima ao 

equador a partir das variações na componente horizontal (H) do campo 

geomagnético. O SYM-H é similar ao índice Dst, porém com um tempo de resolução 

maior de 1 minuto, logo com a utilização do índice SYM-H obtém-se uma maior 

precisão dos horários de ocorrência do início súbito das tempestades (SSC) e do 
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valor máximo da corrente de anel. Para uma melhor compreensão do perfil das 

tempestades geomagnéticas sobre a componente horizontal do campo 

geomagnético, a Figura 35 ilustra as transições de cada fase de acordo com as suas 

assinaturas, como pode ser visto abaixo: 
 

Figura 35 – Registros do início e fases inicial, principal e de recuperação de uma tempestade 
geomagnética sobre o perfil do índice SYM-H. 

 

             
Fonte: Modificada de Echer et al. (2011). 

 

• Fase inicial: ocorre devido a compressão da magnetosfera pela estrutura 
solar, causando uma intensificação do campo geomagnético que é observada 
no índice SYM-H como um aumento positivo de até algumas dezenas de nT. 
Algumas tempestades podem não apresentar essa fase. 
 

• Fase principal: é a fase que define a intensidade da tempestade. Ocorre 
quando a corrente de anel sofre uma injeção de partículas vindas do vento 
solar, através do mecanismo de reconexão magnética, que gera um campo 
magnético contrário ao campo geomagnético horizontal. Quanto mais 
partículas são injetadas, mais negativo é o índice SYM-H e, 
consequentemente, mais intensa caracteriza-se a tempestade geomagnética. 
 

• Fase de recuperação: fase onde os íons e os elétrons são perdidos e/ou 
recombinados fazendo com que a corrente de anel retorne ao seu estado 
normal de ionização. 
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Para o período estudado foram selecionadas as tempestades cujo valor do índice 

SYM-H atingiram valores iguais ou menores que -50 nT durante a fase principal da 

tempestade. Quanto a fase de recuperação foi definida até a tempestade 

geomagnética atingir uma intensidade maior que -30 nT. Foram contabilizados entre 

janeiro de 2000 a dezembro de 2014, 303 eventos de tempestades geomagnéticas. 

Os detalhes de cada tempestade geomagnética podem ser analisados 

cuidadosamente nos Apêndices através das Tabelas 5 a 24, as quais foram 

detalhadas por tipos (A, B, C) conforme metodologia proposta por Aarons (1991), e 

classificadas por níveis de intensidade (moderada, forte, intensa, superintensa). A 

classificação quanto ao nível de intensidade seguiu o critério adotado por Loewe e 

Prölss (1997), na qual utilizaram o índice magnético Dst. A Tabela 4 apresenta a 

classificação das tempestades de acordo com os respectivos níveis de intensidade: 

 
Tabela 4 - Classificação dos níveis de tempestade geomagnética. 

Classificação Intensidade (nT) 

Fraca -30≥ Dst> -50 

Moderada -50≥ Dst> -100 

Forte -100≥ Dst> -200 

Intensa -200≥ Dst> -350 

Superintensa Dst ≤ -350 

Fonte: Adaptada de Loewe e Prölss (1997). 

 

Para cada tempestade geomagnética foi registrado a data e o horário do início da 

tempestade (SSC) na componente horizontal do campo geomagnético de acordo 

com os registros do NOAA – Administração Atmosférica e Oceânica Nacional 

(ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/stp/solar_data/sudden_commencement/storm2.ssc). O valor 

máximo do índice planetário Kp atingido durante cada tempestade e a duração da 

fase inicial-principal, ou seja, do valor máximo atingido durante o SSC até o valor 

mínimo atingido pelo SYM-H, também estão indicados nas Tabelas 5 a 24. Os 

eventos classificados como tempestades geomagnéticas do tipo-A são aquelas que 

apresentam um valor máximo negativo do índice SYM-H entre o período após pôr do 

sol e a meia noite (1800 LT – 0000 LT). Isso significa que para este tipo de 

tempestade, o aumento do campo elétrico zonal para leste no equador devido à 

penetração direta de campo elétrico e, consequentemente, a elevação da região F 
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pode favorecer a intensificação e ou a geração das irregularidades ionosféricas, ou 

seja, as cintilações podem ocorrer no período pós-meia noite durante a fase principal 

e, principalmente, durante a fase de recuperação. As tempestades geomagnéticas 

tipo-B são aquelas que apresentam um valor máximo negativo do SYM-H entre pós-

meia noite e amanhecer (0000 LT - 0600 LT), tendo como característica principal, a 

geração de cintilações no período após a meia noite da fase principal. Isto pode 

ocorrer devido à origem momentânea de um campo elétrico zonal para leste 

contrário ao campo elétrico zonal para oeste. Já as tempestades geomagnéticas 

tipo-C são aquelas que apresentam um valor máximo negativo do SYM-H durante o 

dia, ou seja, entre as 0600 LT às 1800 LT. Para esse tipo de tempestade, as 

cintilações são inibidas durante a fase de recuperação, o que pode coincidir com o 

horário do pico pré-reversão (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). Um ponto a 

ressaltar é que o critério utilizado por Aarons (1991) para classificar as tempestades 

geomagnéticas foi através do índice Dst, ou seja, com resolução de 1 hora. Segundo 

o autor, um fator de controle na geração das irregularidades da região F. Estudos 

recentes têm aplicado o método de Aarons para investigar os efeitos das 

tempestades geomagnéticas na geração ou inibição das irregularidades da região F, 

tais como Kumar e Gwal (2000), Biktash (2004), Singh et al. (2004) e Shang et al. 

(2008) (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). Sendo assim, as assinaturas das 

cintilações observadas nas imagens geradas a partir dos registros nos arquivos 

“.SUM” foram classificadas nas Tabelas 5 a 24 de acordo com seu comportamento 

mediante as siglas E (estável), I (inibição) e D (intensificação) levando-se em conta o 

comportamento do dia anterior à tempestade geomagnética registrado, conforme 

citado anteriormente através do método de Aarons. 

 

Dentre os eventos registrados nas tabelas contidas nos Apêndices A, B e C, foram 

selecionadas três tempestades geomagnéticas que elucidam o comportamento das 

cintilações sob as condições “estável”, “inibição” e “intensificação”, como podem ser 

visualizadas nas Figuras 36, 37 e 38, respectivamente. Como citado anteriormente, 

para analisar o comportamento das cintilações no instante em que o índice SYM-H 

atinge seu menor valor (fase principal) e na fase de recuperação, é necessário 

observar a atividade das cintilações (índice S4) no quadro correspondente ao dia. A 

observação é feita através das assinaturas das cintilações em cada satélite e para 

uma máscara de elevação maior ou igual a 40 graus.  
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Figura 36 – Registros de cintilações obtidos através no monitor Scintmon em São Luís nos dias 30 de 
setembro e 01 de outubro de 2013. Cada painel representa a assinatura de um satélite através do 
índice S4 (linha vermelha) e o ângulo de elevação do satélite (linha azul). As irregularidades que 
causam cintilação não apresentaram mudanças no seu comportamento, configurando a situação 
“estável”.  

 
Fonte: (Autor) 
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Figura 37 - Registros de cintilações obtidos através no monitor Scintmon em São Luís nos dias 10 e 
11 de outubro de 2001. Cada painel representa a assinatura de um satélite através do índice S4 
(linha vermelha) e o ângulo de elevação do satélite (linha azul). As irregularidades que causam 
cintilação apresentaram mudanças no seu comportamento, configurando a situação “inibido”.  

 
Fonte: (Autor) 
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Figura 38 - Registros de cintilações obtidos através no monitor Scintmon em Cachoeira Paulista nos 
dias 26 e 27 de março de 2004. Cada painel representa a assinatura de um satélite através do índice 
S4 (linha vermelha) e o ângulo de elevação do satélite (linha azul). As irregularidades que causam 
cintilação apresentaram mudanças no seu comportamento, configurando a situação “intensificado”.  

 
Fonte: (Autor) 
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Na condição em que a cintilação pode ser deduzida como “estável”, nota-se da Fig. 

36 que o comportamento das cintilações não apresentou mudanças significativas 

das assinaturas entre os eventos analisados. Em relação à condição na qual a 

cintilação é classificada como “inibida” (Figura 37), refere-se quando os níveis de 

cintilação (S4) durante a fase principal são bem inferiores se comparado aos níveis 

observados durante o dia anterior do evento. Já em relação à condição na qual a 

cintilação é classificada como “intensificada” nota-se que os níveis de S4 durante a 

fase principal são bem maiores quando comparados aos níveis observados durante 

o dia que antecede ao evento (Figura 38). 

 
7.1.1 Estruturas Geoefetivas do Vento Solar 
 

O fluxo de plasma proveniente do sol, conhecido como vento solar, induz efeitos 

significativos dentro da magnetosfera terrestre devido a interação entre ambos os 

sistemas físicos. A atividade geomagnética observada na Terra é geralmente 

atribuída a (1) presença de ejeção de massa coronal (Coronal Mass Ejection - CME) 

e (2) regiões de interação corrotante (CIR), produzido por feixes de vento solar de 

alta velocidade no meio interplanetário (SRIVASTAVA et al., 2004; DENTON et al., 

2006), resultante de regiões de interação de feixes rápidos e lentos (SIR) no plano 

equatorial solar. As CME’s ocorrem quando o plasma é ejetado do sol. Porém esses 

eventos são tipicamente mais numerosos próximo ao período de alta atividade solar, 

ou seja, no período com um maior número de manchas solares. Os CMEs viajam 

através do meio interplanetário e atingem a Terra em torno de dois a quatro dias 

dependendo da sua velocidade (Figura 39), isto é, quando interagem com a 

magnetosfera terrestre, podendo provocar tempestades geomagnéticas intensas.  

 

Outro fenômeno que afeta as camadas ionizadas da Terra é a emissão de radiação 

eletromagnética em diferentes comprimentos de onda, principalmente aqueles 

associados a emissão no espectro dos raios-x e do extremo ultravioleta (EUV), 

denominado de solar flare, que atingem a Terra em aproximadamente oito minutos 

(DENTON, BOROVSKY, et al., 2006; ECHER, GONZÁLEZ, et al., 2008; 

RICHARDSON e CANE, 2010). 
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Figura 39 – Representação de uma estrutura solar ICME conduzindo um choque separados pela 
bainha magnética. 

 
Fonte: Richardson e Cane (2010). 

 

No que diz respeito às regiões de interação corrotante (CIR) são estruturas de 

grande escala da heliosfera que ocorrem predominantemente durante a fase 

descendente do ciclo solar. Os CIRs ocorrem através da resposta da interação de 

feixes rápidos (oriundos dos buracos coronais) com o vento solar lento, de tal forma 

que essas estruturas podem permanecer durante uma rotação solar de ~27 dias e 

ocorrer novamente, por exemplo (DENTON, BOROVSKY, et al., 2006). A Figura 40 

ilustra o comportamento dos feixes corrotantes no plano equatorial da heliosfera. 

 
Figura 40 – Ilustração das regiões de interação entre feixes de vento solar rápido e lento conhecido 
como eventos corrotantes ou recorrentes. 

 
Fonte: Jian et al. (2006). 
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As tempestades geomagnéticas induzidas por CIRs são os principais precursores de 

distúrbios do sistema ionosfera-magnetosfera durante a fase descendente do ciclo 

de manchas solares. As tempestades induzidas por CIRs desempenham um papel 

importante na geração de tempestades geomagnéticas de intensidade fraca a 

moderada sob diferentes condições do campo magnético interplanetário. As 

flutuações do IMF com o Bz para sul causam reconexão magnética com o campo 

magnético terrestre, permitindo transferir energia do vento solar para a magnetosfera 

e gerar tempestades geomagnéticas de intensidade fraca a moderada (TSURUTANI 

e GONZÁLEZ, 1997). De acordo com Denton et al. (2006), no que se refere a 

magnetosfera, estudos anteriores têm destacado os efeitos magnetosféricos 

significativos proveniente dos ICMEs e CIRs, de forma que ambos apresentam 

assinaturas interplanetárias distintas, incluindo o vento solar, a magnetosfera e a 

zona auroral. 

 

Para melhor compreender a distribuição dos eventos (ICME, CIR e os respectivos 

choques), a Figura 41 retrata o número de eventos desde janeiro de 2000 até 

dezembro de 2014 de acordo com a intensidade das tempestades geomagnéticas, 

conforme descrito na Tabela 4. Na Figura 41, os eventos de tempestade 

geomagnética relacionados como SIR foram contabilizados como CIR por entender 

que ambos estão intrinsecamente relacionados. Através dos resultados obtidos, em 

geral nota-se uma maior frequência de estruturas geoefetivas relacionados aos 

ICME’s (barras em preto) se comparados aos eventos de CIR (barras em vermelho), 

exceto para tempestades geomagnéticas de intensidade moderada entre os anos de 

2002 até 2009. Os eventos denominados de “choque” estão relacionados a eventos 

que são importantes para causar uma tempestade geomagnética, inclusive intensas 

e fortes. A distribuição dos eventos de choques interplanetários observados na 

Figura 41 concorda com a teoria descrita anteriormente, ou seja, quando os ICMEs 

interagem com a magnetosfera terrestre, podem produzir tempestades 

geomagnéticas de níveis moderados alcançando até níveis superintensos. No que 

se refere aos choques interplanetários associados a feixes de alta velocidade 

(CIRs), estes interagem com a magnetosfera e podem produzir tempestades 

geomagnéticas de nível moderado a nível forte, principalmente durante a fase 

descendente do ciclo solar. Entre os níveis de tempestades moderado e forte, é 

possível notar que os eventos de ICME e CIR são tipicamente mais numerosos 



112 
 

próximos ao período de alta atividade solar, principalmente entre os períodos de 

2000 a 2002 e de 2011 a 2013. No que diz respeito às tempestades geomagnéticas 

com intensidades intensa e superintensa, nota-se que o número de eventos é 

abruptamente reduzido quando comparado com os demais níveis de intensidades. 
 

Figura 41 - Distribuição do número de eventos para as diferentes estruturas do vento solar 
classificados de acordo com os níveis de intensidade da tempestade (SYM-H) - moderada, forte, 
intensa e superintensa - desde 2000 até 2014. As barras em preto representam as estruturas ICMEs, 
em vermelho as CIRs e em azul os choques geoefetivos não identificados. 

 
Fonte: (Autor) 

 

7.2 Estudo da Ocorrência das Cintilações Durante Períodos 
Geomagneticamente Perturbados 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados estatísticos de ocorrência das 

cintilações na amplitude do sinal L1 do GPS durante períodos geomagneticamente 

perturbados. Os dias perturbados foram considerados aqueles em que a somatória 

diária do índice planetário Kp apresentou valor maior e igual a 24 (∑Kp ≥ 24), ou 

seja, uma média de Kp~3 a cada três horas. A análise da ocorrência das cintilações 

foi realizada para o período de observação entre janeiro de 2000 a dezembro de 

2014, na qual compreende a fase de máximo do ciclo solar 23 até o ano de máximo 
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do ciclo solar 24. As análises estatísticas foram realizadas sobre os dados coletados 

na estação equatorial de São Luís e na estação de baixa latitude de São José dos 

Campos (SJC). Quando não houve observações em SJC os dados foram 

complementados pelas observações realizadas na estação próxima de Cachoeira 

Paulista (CP). O efeito da atividade geomagnética sobre a ocorrência das cintilações 

será avaliado inicialmente durante diferentes períodos sazonais. Em seguida será 

avaliada a atividade de ocorrência das cintilações ionosféricas para os diferentes 

níveis de tempestade geomagnética, conforme classificados pelos níveis do índice 

planetário Kp e pelo índice geomagnético Dst. Uma análise da ocorrência das 

cintilações será feita quanto ao tipo de tempestades geomagnéticas (tipo A, B e C), 

bem como quando associados aos choques interplanetários ICME e CIR. Finalmente 

será analisada a frequência de ocorrência das cintilações nos horários após o pôr-

do-sol até antes da meia noite local (1800 LT as 0000 LT), e após a meia noite até o 

amanhecer (0000 LT as 0600 LT). 

 

7.2.1 Variação Sazonal da Ocorrência das Cintilações Durante Períodos 
Perturbados 
 

Conforme descrito anteriormente, as Figuras 42 e 43 mostram a frequência de 

ocorrência das cintilações em amplitude na banda L do GPS, observada sobre as 

estações de São Luís e SJC-CP durante os períodos geomagneticamente 

perturbados entre os anos de 2000 a 2014. Os resultados foram organizados entre 

os meses que correspondem aos diferentes períodos sazonais, como o solstício de 

dezembro (novembro a fevereiro), equinócios (março, abril, setembro e outubro) e 

solstício de junho (maio a agosto). 

 

As Figuras 42 e 43 (gráficos com barras) mostram que, durante os períodos 

geomagneticamente perturbados, houve ao longo dos anos de 2000-2014 uma 

maior tendência de ocorrência de diferentes níveis de cintilações na estação de 

baixa latitude de SJC-CP, quando comparado com a estação equatorial de São Luís. 

A ocorrência das cintilações foi computada para as faixas de níveis fraco, moderado, 

forte e saturado e ocorreram quando o índice S4 assumiu valores entre 0,2 e 1,4. 

Outro aspecto relevante nesta análise está relacionado ao fato de que durante os 

três períodos sazonais na estação equatorial de São Luís ocorreram 
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predominantemente irregularidades ionosféricas que causam cintilações de nível 

fraco. Cabe ressaltar que na estatística dos dias geomagneticamente perturbados 

foram contabilizadas as cintilações que ocorreram na fase principal e de 

recuperação das tempestades. Nas Figuras 42 e 43 também é mostrada na linha 

sólida em preto a taxa de ocorrência sazonal das cintilações (S4 > 0.2) sobre São 

Luís e SJC-CP durante os dias geomagneticamente calmos. A ocorrência das 

cintilações para os dias geomagneticamente calmos foi calculada a partir do número 

total de minutos de observação. Do mesmo modo, nota-se que durante os períodos 

geomagneticamente calmos a ocorrência sazonal das cintilações sobre SJC-CP 

(Figura 43) atingiu níveis maiores do que aqueles observados sobre a estação 

equatorial de São Luís (Figura 42). 

 
Figura 42 – Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de São Luís, 
representado pelos gráficos em barras (períodos perturbados) e pela linha preta (períodos calmos). 
Os níveis de intensidade de cintilação foram classificados como fraco (barras em cinza), moderado 
(barras em vermelho), forte (barras em azul) e saturado (barras em verde). 

 
Fonte: (Autor) 
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Figura 43 - Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de São José dos 
Campos – Cachoeira Paulista, representado pelos gráficos em barras (períodos perturbados) e pela 
linha preta (períodos calmos). Os níveis de intensidade de cintilação foram classificados como fraco 
(barras em cinza), moderado (barras em vermelho), forte (barras em azul) e saturado (barras em 
verde). 

 
Fonte: (Autor) 

 

No que se refere ao comportamento sazonal para os períodos perturbados, nota-se 

que na estação equatorial de São Luís o padrão de ocorrência das cintilações nos 

meses do solstício de dezembro e dos equinócios se assemelham na maioria dos 

anos. Nota-se que entre os anos de 2000 até 2005, período que compreende o 

máximo solar e a fase descendente do ciclo solar 23, ocorreram cintilações 

praticamente em todos os níveis, diferentemente do comportamento observado 

durante a fase ascendente do ciclo solar 24 (2010) até o máximo solar em 2014, na 

qual ocorreram praticamente cintilações de nível fraco, com raras ocorrências de 

cintilação moderada durante o solstício de dezembro e equinócios. Outro dado 

importante mostra que durante o solstício de dezembro os maiores índices de 

cintilações de níveis moderados a saturados, ou seja, quando S4 > 0,4, ocorreram 

durante o ano de 2001, de tal forma que totalizou 30% durante aproximadamente 

177 minutos de cintilação, enquanto que no ano de 2003 as cintilações superiores à 

S4 > 0,4 resultaram em 50%, porém com somente quatro minutos de cintilação. 
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período de 2005, totalizando 51% num total de ~78 minutos de cintilação. Nos anos 

de 2001 e 2007 durante o solstício de junho, nota-se que a ocorrência de cintilação 

superior a S4 > 0,4 foram bem expressivas, de tal forma que no ano de 2001 as 

cintilações atingiram 81% num total de 87 minutos, já em 2007 a ocorrência de S4 

atingiu 75%, porém num total de 24 minutos. Diferenças sazonais ao longo dos anos 

de 2000-2014 nos gráficos da Figura 42 para São Luís podem ser explicadas pela 

ocorrência ou ausência de tempestades geomagnéticas, e pela intensidade destas 

tempestades. Durante os meses do solstício de junho comparativamente as 

cintilações nos períodos perturbados ocorrem com menor frequência, sendo que as 

maiores taxas foram observadas entre 2010 e 2013. 

 

Com relação à estação de baixa latitude de SJC-CP, ainda que as cintilações fracas 

tenham predominado em todas as estações do ano, a ocorrência de cintilações 

moderadas, fortes e saturados tornaram-se mais relevantes, principalmente nos 

períodos perturbados entre 2000-2005 e 2010-2014. Diferentemente do 

comportamento apresentado em São Luís, nota-se que na estação de SJC-CP as 

cintilações superiores à S4 > 0,4 ocorreram tanto no ciclo solar 23 quanto no ciclo 

solar 24. Durante o solstício de dezembro, os maiores índices de ocorrência de 

cintilação com S4 > 0,4 (moderada, forte e saturada) ocorreram no ano de 2000, com 

uma taxa de 47% num total de 1416 minutos de observação. Já nos equinócios, 

tanto em 2000 quanto em 2001 a média de ocorrência de cintilação é de 58%, num 

total de ~1800 minutos. Um aspecto relevante da ocorrência das cintilações sobre 

SJC-CP no solstício de junho está na ocorrência de níveis moderados a saturados 

de cintilação, enquanto que sobre São Luís estas foram predominantemente fracas. 

Através da tendência de cintilação durante os períodos geomagneticamente calmos 

(gráfico em linha preta), nota-se que durante os três períodos sazonais em ambas as 

estações de São Luís e SJC-CP durante os anos de 2000 a 2005 e entre 2010 a 

2014, a ocorrência de cintilação é superior quando comparado com os anos de 2006 

a 2009 (caracterizado pelo profundo mínimo solar), principalmente na estação de 

baixa latitude de SJC-CP. Em relação aos períodos geomagneticamente 

perturbados (gráfico em barras), a ocorrência de cintilação em ambas as estações 

são mais frequentes entre os períodos de máxima atividade solar quando 

comparado com o período de 2006 a 2009, exceto no solstício de junho em 2007 em 

São Luís e durante os equinócios em ambas as estações no ano de 2008. Desta 
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forma, os resultados sugerem que mesmo durante períodos geomagneticamente 

perturbados a variação da ocorrência das cintilações é modulada pelo ciclo de 

atividade solar.  

 

Através dos dados estatísticos obtidos durante os períodos geomagneticamente 

perturbados, nota-se que o comportamento da ocorrência de cintilação apresentou 

resultados relevantes no que se refere à sua variação sazonal, ao ciclo de atividade 

solar e magnética, e a sua posição latitudinal. De acordo com Aarons (1991), 

durante as tempestades geomagnéticas a corrente de anel desempenha um papel 

fundamental em proporcionar as condições necessárias para a geração ou a inibição 

das irregularidades da região F equatorial. Em relação a variação sazonal (Figuras 

42 e 43), verificou-se uma maior ocorrência de cintilação durante o solstício de 

dezembro e nos equinócios quando comparado com o solstício de junho em ambas 

as estações de São Luís e SJC-CP. Com relação a variação do ciclo solar, nota-se 

que houve uma maior ocorrência de cintilação durante o período de máxima 

atividade solar do que durante a mínima atividade solar, porém, o efeito sazonal 

exerce adicionalmente uma importante modulação sobre a taxa de ocorrência. Um 

comportamento similar também foi observado nas estações de Natal (Brasil), 

Huancayo (Peru) e Accra (Gana), na qual Aarons (1982) verificou que a ocorrência 

das cintilações era superior durante o solstício de dezembro e nos equinócios 

quando comparado ao solstício de junho, e durante os períodos de alto fluxo solar 

quando comparados com os períodos de baixo fluxo solar. Ainda de acordo com o 

autor, durante o período de máximo solar as intensidades das cintilações 

aumentaram significativamente na região da Anomalia na Ionização Equatorial 

devido a maior densidade eletrônica, quando comparado com a região próximo ao 

equador magnético. Desta forma, os resultados obtidos neste trabalho concordam 

com os observados por Aarons, em que foi observada uma maior ocorrência das 

cintilações sobre a estação de baixa latitude de SJC-CP do que na estação de São 

Luís que está localizada mais próxima ao equador magnético. 

 

A variação do ciclo solar é mostrada adiante na Figura 44 a partir da variação do 

comportamento médio anual do fluxo solar no comprimento de onda de 10.7 cm 

(índice F10.7), conforme disponibilizado no site OMNIWeb NASA 

<https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html>.  
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Figura 44 – Variação média do fluxo solar no comprimento de onda de 10,7 cm (F10.7) entre os anos 
de 2000 a 2014. 

 
Fonte: (Autor) 

 

De acordo com a Figura 44, nota-se que a média anual de fluxo solar (F10.7) foi 

maior durante os anos de máximo do ciclo solar 23 entre 2000 a 2002, atingindo 

~180 ufs (unidades de fluxo solar). A partir de 2003 começa a diminuir abruptamente 

de tal forma que atinge seu valor mínimo em ~70 ufs nos anos de mínimo solar de 

2008 e 2009. Em seguida, a partir de 2010 o nível de fluxo solar começa a aumentar 

gradativamente até atingir ~140 ufs em 2014, ano de máximo do atual ciclo solar 24.  

 

7.2.2 Variação da Ocorrência das Cintilações com os Índices Kp e Dst 
 

Para se estudar o comportamento da resposta ionosférica durante períodos 

geomagneticamente perturbados, é frequentemente comparado com as variações 

do índice planetário Kp, que por sua vez, representa o índice de atividade 

geomagnética global baseada num período de três horas de medidas, isto é, num 

total de oito valores diários. De acordo com o Centro de Previsão do Clima Espacial 
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(SWPC-NOAA) <https://www.spaceweatherlive.com/en/help/the-kp-index>, o índice 

planetário Kp obtido a cada três horas varia dentro de uma escala de 0 a 9, onde 0 

significa que há uma atividade geomagnética muito pequena e 9 significa uma 

tempestade geomagnética extrema.  

 

A análise da ocorrência das cintilações durante o período estudado foi classificada 

de acordo com os níveis de cintilação e de acordo com as faixas de valores 

atingidas pelo índice planetário Kp. Os resultados foram analisados para a estação 

equatorial de São Luís e para a estação de baixa latitude de SJC-CP, durante 

ambos os períodos geomagneticamente perturbados e calmos. No que se refere aos 

níveis de cintilação, foram considerados dois limiares classificados da seguinte 

forma: para todos os níveis de cintilação, desde fraco até saturado S4 > 0,2; e para 

os casos em que as cintilações são mais intensas, S4 > 0,5. Com relação à 

somatória diária do índice planetário Kp (∑Kp), os períodos geomagneticamente 

perturbados foram classificados em quatro níveis diferentes, de acordo com o critério 

do SPWC-NOAA: 24 ≤ ∑Kp < 32 (perturbação geomagnética ativa), 32 ≤ ∑Kp < 40 

(tempestade fraca), 40 ≤ ∑Kp < 48 (tempestade moderada) e ∑Kp ≥ 48 (de 

tempestades fortes às severas e extremas). Considerando os períodos 

geomagneticamente calmos, foram contabilizados os eventos de cintilação quando 

∑Kp < 24.  

 

A Figura 45 mostra uma análise do número de casos de ocorrência de cintilação em 

São Luís e SJC-CP obtida a partir do número de minutos de observação (painel 

superior), correspondente a cada nível do índice de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5). 

O painel inferior representa a taxa de ocorrência da cintilação para os dois níveis de 

cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) em relação ao número total de minutos de 

observação com cintilação (0 ≤ S4 < 1,4). Os dados foram agrupados para todos os 

eventos ocorridos entre 2000-2014. Para efeito de comparação é possível observar 

no canto direito superior dos dois primeiros painéis o número de casos de cintilação 

durante os períodos geomagneticamente calmos. Conforme observado na Figura 45, 

o número de casos de ocorrência de cintilação em ambos os níveis (S4 > 0,2 e S4 > 

0,5) e períodos de atividade geomagnética foram maiores na estação de baixa 

latitude de SJC-CP quando comparados com a estação equatorial de São Luís. Para 
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a estação equatorial de São Luís o número de casos de cintilação para ∑Kp ≥ 24 

registrados entre os anos de 2000-2014 foi de 23973 casos, ou seja, ~18%, 

enquanto que para a estação de baixa latitude de SJC-CP a ocorrência de cintilação 

foi registrada para 46318 casos (~15%). Nota-se que o padrão de distribuição das 

cintilações para os diferentes níveis de Kp se assemelha para ambas as estações, 

principalmente no que se refere ao número de casos de cintilação. Por exemplo, 

observa-se que o número de casos é maior na faixa entre 24 ≤ ∑Kp < 32 e tende a 

diminuir para as faixas maiores de valores do índice Kp. O gráfico revela claramente 

que a atividade das cintilações tende a ser inibida com o aumento do índice 

planetário Kp, ou seja, a ocorrência das cintilações tende a ser menor para 

tempestades mais intensas. Os números de casos parecem não diferir tanto para 

valores de ∑Kp acima de 40.  

 
Figura 45 – Os dois gráficos superiores mostram o número de casos de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 
0,5) observados nas estações de São Luís e SJC-CP e de acordo com os respectivos níveis do índice 
de atividade geomagnética (Kp). O gráfico localizado no canto superior direito mostra o número de 
casos de cintilação para os períodos geomagneticamente calmos. Os dois gráficos inferiores retratam 
a taxa de ocorrência calculada a partir do número total de minutos de cintilação. Os números acima 
de cada barra denotam a quantidade de noites utilizadas no cálculo da taxa de ocorrência. 

 
Fonte: (Autor) 
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Os resultados na Fig. 45 também mostram que a ocorrência das cintilações mais 

intensas (S4 > 0,5) tende a reduzir ainda mais com o aumento do índice Kp. Em São 

Luís para S4 > 0,5, apesar do número de casos serem ligeiramente maior na faixa de 

24 ≤ ∑Kp < 32, a diferença é pequena quando comparado com as faixas superiores. 

Em relação ao comportamento da ocorrência da taxa de cintilação, nota-se que na 

estação de São Luís a cintilação é mais frequente entre 32 ≤ ∑Kp < 40, isto é, em 

torno de 5%, ligeiramente superior a ocorrência entre 24 ≤ ∑Kp < 32, quando S4 > 

0,2. Em SJC-CP, o comportamento diferiu ao de São Luís, sendo que ~ 9% das 

cintilações ocorreram na faixa acima de ∑Kp > 48. No caso das cintilações fortes (S4 

> 0,5), tanto em São Luís quanto em SJC-CP houveram uma redução significativa 

quando comparado com S4 > 0,2, de modo que a taxa de ocorrência de cintilação 

não ultrapassou a 3% em SJC-CP. Na Figura 45, nota-se também que com o 

aumento do índice planetário Kp a ocorrência de cintilação diminui, principalmente 

para as cintilações fortes (S4 > 0,5). Através de observações, Koster (1972) 

constatou um comportamento similar durante o aumento da atividade geomagnética, 

na qual observou uma redução na ocorrência de cintilação, de tal forma que concluiu 

que a cintilação tende a ser inibida durante as perturbações geomagnéticas de 

grande intensidade, ou seja, com altos valores de Kp, porém com pequena 

dependência para baixos valores de Kp.  

 

Outra forma de se classificar as tempestades geomagnéticas é através dos seus 

efeitos sobre a intensidade da corrente de anel, e que são registradas por meio do 

índice geomagnético Dst (ver classificação conforme Tabela 4). A seguir na Figura 

46 são apresentados os números de casos de ocorrência de cintilações para ambas 

as estações de São Luís e SJC-CP, em função dos níveis do índice geomagnético 

Dst. Assim como feito anteriormente para o índice Kp, os dados de cintilação foram 

organizados para todos os valores de S4 > 0,2, e apenas para as cintilações mais 

intensas quando S4 > 0,5. Desta forma, foram analisados os números de casos para 

os dias que apresentaram tempestades geomagnéticas com níveis de Dst ≤ -50 nT 

durante o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2014. De acordo com a Figura 

46, é possível constatar nos painéis superiores que o número de casos de 

ocorrência de cintilação para as estações de São Luís e SJC-CP é bastante similar 
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se comparado com os resultados apresentados anteriormente para o índice Kp. O 

comportamento se assemelha para ambas as faixas de S4 > 0,2 e S4 > 0,5.  

 
Figura 46 - Os dois gráficos superiores mostram o número de casos de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) 
observados nas estações de São Luís e SJC-CP e para os respectivos níveis do índice de 
tempestade geomagnética Dst. Os dois gráficos inferiores retratam a taxa de ocorrência em relação 
ao número total de minutos de observação de cintilação. As tempestades estão classificadas como 
moderada (barra em preto), forte (barra em vermelho), intensa (barra em azul) e superintensa (barra 
em verde). 

 
Fonte: (Autor) 

 

A Figura 46 mostra que o número de casos de cintilação (S4 > 0,2) para ambas as 

estações de São Luís e SJC-CP é maior para níveis de tempestades moderadas, 

isto é, tempestades em que o índice Dst atingiu valores entre -50 nT e -100 nT. 

Assim como observado para o índice Kp, os resultados mostram que o número de 

casos de cintilação tende a diminuir com o aumento da atividade geomagnética. A 

partir das descobertas realizadas por Koster e Wright (1960, 1963), Mullen (1973) 

relatou que as cintilações na região equatorial tendem a ser inibidas devido ao 

aumento da atividade geomagnética. Mullen (1973) ainda analisou os dados 

estatísticos de cintilação para variados níveis da intensidade da corrente de anel 

(Dst) e observou que, o aumento da intensidade do campo magnético horizontal 

tende a provocar uma inibição das cintilações, concordando com os resultados 
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obtidos neste trabalho. Nota-se ainda da Fig. 46 que cintilações fortes (S4 > 0,5) não 

ocorrem com bastante frequência na estação de São Luís, mesmo aqueles devido a 

tempestades geomagnéticas moderadas. Em quanto que para a estação de baixa 

latitude de SJC-CP o comportamento para os níveis de cintilações mais intensas 

também mostra números de casos maiores para os eventos de tempestades 

moderadas e uma redução para as tempestades mais fortes. Nos gráficos inferiores 

observa-se que o comportamento da taxa de ocorrência de cintilação também se 

assemelha ao observado no índice Kp, de tal forma que foi significativamente 

superior em ambas as estações quando S4 > 0,2, atingindo ~16%, enquanto que 

para S4 > 0,5 não superaram 5%. Um aspecto mostrado nos resultados para a 

estação de SJC-CP é que para tempestades geomagnéticas menores que Dst < -

350 nT, a taxa de ocorrência de cintilações (S4 > 0,2) foi significativamente superior 

às outras faixas de tempestade. 

  

7.2.3 Variação da Ocorrência das Cintilações com os Tipos de Tempestade 
Geomagnética (A, B e C) e Eventos de Choques Interplanetários 
 

Conforme descrito na Seção 7.1, de acordo com o critério adotado por Aarons 

(1991) os efeitos das tempestades geomagnéticas podem resultar em uma inibição 

ou favorecer a geração de irregularidades ionosféricas que causam cintilações, 

conforme o tempo local de ocorrência da fase principal na qual a tempestade atinge 

um máximo valor negativo do índice SYM-H, ou seja, denominadas como tipos A, B 

ou C. Desta forma, os dados de cintilações obtidos para as estações de São Luís e 

SJC-CP foram agrupados para cada um dos tipos de tempestades geomagnéticas 

conforme a metodologia empregada por Aarons (1991). A análise da ocorrência das 

cintilações para cada um dos tipos de tempestade geomagnética foi feita para os 

três períodos sazonais desde o ano de 2000 até 2014. As Figuras 47 e 48 retratam a 

ocorrência das cintilações na estação de São Luís e as Figuras 49 e 50 apresentam 

as ocorrências das cintilações na estação SJC-CP. As estatísticas foram separadas 

nas figuras para a fase principal e de recuperação das tempestades (AARONS, 

1991). 

 

Na estação equatorial de São Luís (Figura 47), nota-se que durante a fase principal 

das tempestades os eventos do tipo-B foram aqueles cuja perturbação atuou mais 
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frequentemente durante os equinócios para iniciar as irregularidades que causam as 

cintilações. As exceções foram os equinócios dos anos de 2000 e 2001. Por outro 

lado, as maiores ocorrências das cintilações associadas às tempestades do tipo-B 

aconteceram em São Luís durante os meses do solstício de dezembro de 2004, 

2012 e 2014, quando variaram entre ~16-22%. Durante os meses do solstício de 

junho a ocorrência das cintilações ao longo dos anos foi sempre inferior a 5%, e o 

gráfico da Figura 47 mostra que a frequência de ocorrência associada a ambas as 

tempestades do tipo-A e do tipo-B não difere significativamente. Na fase de 

recuperação das tempestades surgem as cintilações associadas às tempestades 

geomagnéticas do tipo-C.   

 
Figura 47- Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de São Luís 
durante a fase principal das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barras em preto) e tipo-B (barras 
em vermelho). 

 
Fonte: (Autor) 

 

A Figura 48 mostra que sobre São Luís as cintilações acionadas pelas perturbações 

das tempestades do tipo-C foram mais efetivas na fase ascendente do ciclo solar 24 

e nos anos próximos aos máximos dos ciclos 23 e 24, conforme notado no solstício 

de dezembro de 2000 a 2002, nos equinócios de 2010 a 2013 e no solstício de junho 

de 2011 e 2012. Vale destacar que durante o solstício de junho ocorreram mais 

cintilações durante as tempestades do tipo-A e tipo-B do que para tempestades do 
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tipo-C. As tempestades do tipo-A intensificaram as cintilações em São Luís no 

solstício de dezembro dos anos de 2001, 2010 e 2011 e nos equinócios do ano de 

2000 para valores de ocorrência da ordem de 10-15%. As tempestades do tipo-B 

provocaram as taxas de ocorrência mais elevadas para as cintilações em São Luís, 

como valores entre ~12-20% no solstício de dezembro dos anos de 2004, 2012 e 

2014, e nos equinócios de 2011-2013. 
 

Figura 48 - Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de São Luís 
durante a fase de recuperação das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barras em preto), tipo-B 
(barras em vermelho) e tipo-C (barras em azul). 

 

 
Fonte: (Autor) 

 

De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 49 e 50, nota-se mais uma 

vez que a ocorrência das cintilações durante os períodos geomagneticamente 

perturbados apresentou uma frequência maior na estação de baixa latitude SJC-CP 

quando comparado com a estação proximamente equatorial de São Luís. Além 

disso, o cenário de ocorrência das cintilações quanto ao tipo de tempestade também 

apresentou algumas diferenças entre SJC-CP e São Luís. Por exemplo, no que se 

refere à fase principal das tempestades geomagnéticas, nota-se sobre SJC-CP que 

as cintilações são mais frequentes durante as tempestades do tipo-A quando 

comparadas com as do tipo-B, exceto nos meses do solstício de dezembro. As 
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perturbações associadas às tempestades geomagnéticas do tipo-A aumentaram a 

frequência de ocorrência das cintilações em mais de 60% durante os equinócios do 

ano de 2000. Frequências de ocorrência entre 20-25% também foram observadas 

em 2001, 2010 e 2011. Por outro lado, nos meses do solstício de dezembro as 

tempestades do tipo-B intensificaram as cintilações entre os anos de 2000 a 2004 a 

valores que excederam 20% em termos de frequência de ocorrência. Com relação à 

fase de recuperação das tempestades (Figura 50), as ocorrências das cintilações 

sobre SJC-CP foram mais frequentes durante as tempestades do tipo-B no solstício 

de dezembro nos anos de 2000 a 2004, 2012 e 2014. A maior taxa de ocorrência de 

~35% ocorreu no solstício de dezembro do ano de 2000.    

 
Figura 49 - Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de SJC-CP durante 
a fase principal das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barras em preto) e tipo-B (barras em 
vermelho). 

 
Fonte: (Autor) 

 

Nos meses dos equinócios as maiores ocorrências estão associadas às 

tempestades do tipo-A, que aumentaram a taxa para valores entre 35-39% nos anos 

de 2000-2001 e de 25-30% nos anos de 2010-2011. Nos anos de 2002 e 2013 as 

tempestades do tipo-C intensificaram a ocorrência das cintilações sobre SJC-CP em 

torno de 20% durante os equinócios. Nos meses do solstício de junho os valores de 

ocorrência das cintilações ionosféricas foram menores do que 10% na maioria dos 
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anos, exceto em 2000 quando as tempestades do tipo-C acionaram as cintilações e 

provocaram valores de ocorrência da ordem de ~15%, e nos anos de 2010 e 2011 

quando as cintilações atingiram valores entre 10-20% devido as tempestades do 

tipo-B. 
Figura 50 - Ocorrência sazonal das cintilações entre os anos de 2000 e 2014 sobre a estação de 
SJC-CP durante a fase de recuperação das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barras em preto), 
tipo-B (barras em vermelho) e tipo-C (barras em azul). 

 
Fonte: (Autor) 

 

Ainda analisando o comportamento das cintilações de acordo com os tipos de 

tempestades geomagnéticas durante a fase principal e a fase de recuperação, são 

apresentados os números de casos de ocorrência das cintilações em função dos 

tipos de eventos interplanetários (ICME ou CIR), para os níveis de cintilações fracas 

a fortes (S4 > 0,2) e cintilações apenas fortes (S4 > 0,5) nas estações de São Luís e 

SJC-CP. A Figura 51 retrata inicialmente os casos de cintilações durante os eventos 

de tempestades geomagnéticas sobre a estação equatorial de São Luís. Conforme 

observado, tanto na fase principal como na fase de recuperação das tempestades os 

números de casos para os níveis gerais de cintilação (S4 > 0,2) são maiores durante 

os eventos de choque interplanetário associado às ICMEs do que quando 

comparados com os eventos de CIR. Nota-se ainda dos resultados sobre São Luís 

que tanto durante a fase principal quanto durante a fase de recuperação as maiores 

ocorrências foram observadas para as tempestades do tipo-B acionadas tanto por 
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ICMEs ou CIRs. Para todos os níveis de cintilação (S4 > 0,2), os resultados sugerem 

que durante a ocorrência de CIR as cintilações tendem a ser inibidas sobre São Luís 

quando ocorrem tempestades do tipo-A. Por outro lado, quando aconteceram as 

tempestades dos tipos B e C, as cintilações em amplitude ocorreram mais vezes 

durante a fase de recuperação de eventos associados aos ICMEs. Por fim, os 

resultados da Figura 51 também sugerem que a resposta da ionosfera aos eventos 

de ICMEs na latitude de São Luís tende a inibir mais fortemente a formação de 

irregularidades que causam cintilações fortes (S4 > 0,5), se comparada aos eventos 

de CIR.  

 
Figura 51 – Número de casos de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) na estação de São Luís durante as 
fases principal e de recuperação das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barra em preto), tipo-B 
(barra em vermelho) e tipo-C (barra em azul), em função das estruturas de vento solar ICME e CIR. 

 
Fonte: (Autor) 

 

Na estação de baixa latitude de SJC-CP também foi analisado o número de casos 

de cintilação de acordo com as estruturas geoefetivas, conforme apresentado 

adiante na Figura 52. Na estação de SJC-CP é possível observar um 

comportamento similar ao que foi relatado na estação equatorial de São Luís, ou 

seja, tanto na fase principal quanto na fase de recuperação das tempestades 

existem mais casos de cintilações (S4 > 0,2) devidos às estruturas interplanetárias 
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relacionadas a ICME do que as estruturas de CIR. Cabe ressaltar que em SJC-CP o 

número de casos de cintilação foi superior ao observado em São Luís, de tal forma 

que corrobora com os resultados apresentados anteriormente. Além disso, para 

cintilações quando S4 > 0,2 o comportamento observado para os casos de 

tempestades tipos A, B e C durante as fases principal e de recuperação se 

assemelham aos observado em São Luís. Nitidamente, as principais diferenças 

ocorreram para os casos quando S4 > 0,5, onde o gráfico da Figura 52 sugere que 

os eventos de tempestades associados aos CIRs tendem a inibir a formação das 

irregularidades que causam as cintilações em regiões de baixa latitude. 

 
Figura 52 - Número de casos de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) na estação de SJC-CP durante as 
fases principal e de recuperação das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barra em preto), tipo-B 
(barra em vermelho) e tipo-C (barra em azul), em função das estruturas de vento solar ICME e CIR. 

 
Fonte: (Autor) 

 

A ocorrência de cintilação observada nas Figuras 51 e 52, conforme sua intensidade 

e de acordo com o tipo de choque interplanetário (ICME ou CIR), apresentaram 

comportamentos distintos no que se refere à geração ou a inibição das 

irregularidades, de tal forma que durante as tempestades geomagnéticas ocorrem 

variações significativas na densidade eletrônica da região F, também observado 
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durante os resultados estatísticos obtidos através da frequência crítica da camada 

F2 (foF2) por Matamba et al. (2015). 

 

7.2.4 Ocorrência das Cintilações Antes e Após a Meia-Noite Local 
 

A ocorrência das cintilações ao longo do período estudado também pode ser 

analisada com base nas observações obtidas no período antes da meia noite (1800 

– 2400 LT) e após a meia noite (0000 – 0600 LT) em horário local. Como a atividade 

das cintilações ionosféricas tende a cessar por volta de 0000 LT, o principal objetivo 

desta análise e verificar a taxa de ocorrência das cintilações que eventualmente 

perduram após a meia-noite. As figuras abaixo retratam a frequência de ocorrência 

das cintilações durante os períodos antes e após a meia-noite observada na estação 

de São Luís (Figura 53) e na estação de SJC-CP (Figura 54). Em ambas as figuras, 

no painel superior são mostradas a taxa de ocorrência para as noites 

geomagneticamente calmas (∑Kp < 24). Em seguida, de cima para baixo, os painéis 

das figuras mostram as ocorrências para as tempestades dos tipos A, B e C.  

 
Figura 53 - Ocorrência sazonal das cintilações para os períodos geomagneticamente calmos (∑Kp < 
24) (painel superior) e para os horários antes da meia-noite (gráfico de barras em cinza) e após a 
meia-noite (gráfico de barras em preto) durante os períodos geomagneticamente perturbados 
(tempestades do tipo-A, tipo-B e tipo-C) entre os anos de 2000 e 2014 sobre a estação de São Luís. 

 
Fonte: (Autor) 
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Figura 54 - Ocorrência sazonal das cintilações para os períodos geomagneticamente calmos (∑Kp < 
24) (painel superior) e para os horários antes da meia-noite (gráfico de barras em cinza) e após a 
meia-noite (gráfico de barras em preto) durante os períodos geomagneticamente perturbados 
(tempestades do tipo-A, tipo-B e tipo-C) entre os anos de 2000 e 2014 sobre a estação de SJC-CP. 

 
Fonte: (Autor) 

 

Conforme observado nas Figuras 53 e 54, nota-se claramente que as cintilações 

durante os períodos geomagneticamente calmos são fenômenos que ocorrem 

tipicamente antes da meia-noite local (barras em cinza). De acordo com Makela et 

al. (2004), a ocorrência de cintilação durante períodos geomagneticamente calmos é 

mais comum entre o entardecer e antes da meia noite, principalmente no período de 

alta atividade solar, devido a um aumento geral da densidade eletrônica ionosférica 

(MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). Segundo Li et al. (2008), pesquisas anteriores 

relacionadas aos efeitos das tempestades geomagnéticas no spread-F/bolhas de 

plasma equatoriais mostraram que a atividade geomagnética tende a inibir a 

geração das irregularidades na região F no período antes da meia noite, ao passo 

que a possibilidade de observação das irregularidades após a meia-noite local tende 

a aumentar. No entanto, durante os períodos geomagneticamente perturbados os 

resultados apresentados nos gráficos das Figuras 53 e 54 mostram que a taxa de 

ocorrência das cintilações antes e após a meia-noite local pode ser maior ou menor 

do que aquela observada durante os períodos calmos, revelando que as cintilações 

podem ter sido inibidas ou até mesmo intensificadas. Em alguns casos, a ocorrência 

das cintilações durante o período após a meia-noite supera aqueles que ocorreram 
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nos horários antes da meia noite, tais como entre 2007-2008 e 2010-2013 em São 

Luís para diferentes tipos de tempestades. No entanto, os resultados mostram que 

de uma maneira geral as cintilações continuam sendo mais frequentes antes da 

meia-noite para todos os tipos de tempestades e sobre ambas as estações. Para a 

estação de SJC-CP as exceções foram os anos de 2003-2005, 2008-2011 e 2013 

para alguns dos tipos de tempestade. Em SJC-CP o aumento mais significativo na 

taxa de ocorrência de cerca de 8% ocorreu no ano de 2001 nos horários antes da 

meia-noite, porém de uma maneira geral as ocorrências ao longo dos anos foram 

inferiores ou equiparáveis aos observados nos dias calmos. Na estação equatorial 

de São Luís, comparado com os períodos calmos, o aumento mais significativo na 

ocorrência das cintilações foi observado nos horários antes da meia-noite dos anos 

de 2004, 2012 e 2014 quando aconteceram tempestades do tipo-B. Em 2004, por 

exemplo, este aumento foi de quase 18%. Como as cintilações em períodos calmos 

tendem a cessar entre a meia-noite e as 0200 LT, dependendo do período sazonal e 

do ciclo solar, os resultados mais significativos para as Figuras 53 e 54 estão para 

os casos em que a atividade das cintilações se intensificou após a meia-noite. Em 

São Luís os aumentos mais significativos na taxa de ocorrência após a meia-noite 

ocorreram nos anos de 2000-2001 para as tempestades do tipo-A, em 2008 para as 

tempestades do tipo-B e em 2010 para as tempestades do tipo-C. Em SJC-CP os 

resultados estatísticos não diferem significativamente se comparados aos dias 

calmos nos horários após a meia-noite, exceto nos anos de 2013 e 2014, para os 

casos de tempestades dos tipos C e B, respectivamente. Em 2013, por exemplo, o 

aumento foi de quase 23% na ocorrência das cintilações. 

 

Os resultados mostrados nas Figuras 53 e 54 reforçam que a probabilidade de 

ocorrência das cintilações no período após a meia-noite local é sempre menor 

quando comparado com o período antes da meia-noite, porém durante os períodos 

geomagneticamente perturbados este comportamento pode apresentar algumas 

discrepâncias, ou seja, casos em que haverá uma maior ocorrência de cintilação 

após a meia-noite. Observações do comportamento estatístico da cintilação 

ionosférica durante os períodos geomagneticamente calmos e perturbados, no que 

se refere às variações antes e após a meia-noite, também foram analisadas por 

Mullen (1973) entre 1968 e 1972 (alta atividade solar) na estação equatorial de 

Huancayo, no Peru. Os resultados mostraram que nos períodos calmos, ocorre o 
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favorecimento de cintilação durante o solstício de dezembro e nos equinócios 

(Figura 55), porém nos períodos geomagneticamente perturbados o comportamento 

foi exatamente o oposto, ou seja, houve uma inibição das irregularidades durante o 

solstício de dezembro e nos equinócios e, claramente, um fortalecimento das 

irregularidades que causam cintilação no solstício de junho (Figura 56).  

 
Figura 55 – Efeito sazonal na ocorrência das cintilações durante os períodos geomagneticamente 
calmos (Dst > -20) antes da meia-noite e após a meia-noite local na estação de Huancayo. 

 

 
Fonte: Mullen (1973). 

 

Figura 56 - Efeito sazonal na ocorrência das cintilações durante os períodos geomagneticamente 
perturbados (Dst ≤ -20) antes da meia-noite e após a meia-noite local na estação de Huancayo. 

 

 
Fonte: Mullen (1973).  
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8 ESTUDOS DE CASOS DE TEMPESTADES GEOMAGNÉTICAS  
 

Nesta seção serão apresentados estudos de casos de tempestades geomagnéticas 

e seus efeitos sobre a formação das irregularidades ionosféricas que causam as 

flutuações nos sinais do GNSS. Ao todo foram selecionadas cinco tempestades 

geomagnéticas de acordo com o critério sugerido por Aarons (1991), e no que diz 

respeito às estruturas do vento solar. Cada evento foi analisado observando os 

respectivos parâmetros interplanetários e índices geomagnéticos, como o campo 

magnético interplanetário Bz (IMF), a velocidade do vento solar (VS), o índice do 

eletrojato auroral (AE) e das componentes AL e AU, o índice de atividade 

geomagnética planetário (Kp) e o índice do campo magnético (SYM-H). Os efeitos 

das tempestades geomagnéticas sobre a geração ou inibição das irregularidades em 

baixas latitudes foram estudados analisando-se medidas noturnas do índice de 

cintilação em amplitude (S4) e do índice da taxa de variação do TEC (ROTI). Ambos 

os índices foram obtidos de observações GNSS nas estações de São Luís e São 

José dos Campos e Cachoeira Paulista (SJC-CP). Além disso, foram analisadas as 

respostas ionosféricas às tempestades a partir dos dados dos parâmetros da altura 

virtual da base da região F (h’F) e da frequência crítica da camada F2 (foF2), ambos 

obtidos de medidas da digissonda instalada em São Jose dos Campos, bem como 

de dados do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) obtidos através de 

receptores GNSS. 

 

8.1 Evento 051 - 24 de Setembro de 2001 (Dia 267) 
 

A Figura 57 mostra a variação dos parâmetros interplanetários (Bz, VS) e dos 

índices geomagnéticos (AE, AU/AL, SYM-H e Kp) ao longo do tempo universal 

juntamente com as variações de S4 e ROTI durante a tempestade geomagnética 

(evento 51, conforme Tabela 8 do apêndice A) que ocorreu durante os dias 26 (DIA 

269) a 28 (DIA 271) de setembro de 2001. Na figura a área em cinza indica o 

período noturno no setor longitudinal próximo às estações de São Luís e SJC-CP. O 

gráfico começa a mostrar a variação dos parâmetros a partir dos dias calmos que 

antecederam a tempestade (desde 24 de setembro).  
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Figura 57 - Comportamento dos parâmetros interplanetários e ionosféricos durante o evento de tempestade geomagnética n° 051. A linha tracejada indica o início súbito da 
tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). A seta em vermelho indica o momento que o campo magnético 
terrestre (SYM-H) atinge seu menor nível. 

 
Fonte: (Autor)  
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De acordo com Rawat et al. (2006) e Richardson et al. (2010), este evento está 

associado à uma estrutura de vento solar ICME com intensas Partículas Energéticas 

Solares, geralmente abreviadas como SEP. Estes eventos SEP resultam da 

aceleração de partículas heliosféricas através da emissão de ejeções de massa 

coronal. Conforme descrito por Rawat et al. (2006), nota-se que no momento da 

passagem da onda de choque a velocidade do vento solar aumentou de ~442 km/s 

para ~748 km/s resultando em uma compressão da magnetopausa de tal forma que 

marca o início súbito da tempestade (SSC) por volta das 2025 UT do dia 25 de 

setembro (DIA 268). Após este choque interplanetário ter colidido com a 

magnetosfera, o campo magnético interplanetário Bz apresentou uma flutuação de -

25 nT a +25 nT. Durante aproximadamente três horas, o índice Bz continuou 

apresentando uma menor flutuação de pequena amplitude (± 10 nT) na fase 

principal da tempestade, período no qual ocorreu um enfraquecimento do campo 

magnético terrestre conforme observado no índice SYM-H, atingindo um nível 

mínimo de -118 nT por volta das 0120 UT (2220 LT) do dia 26 de setembro (DIA 

269). Durante o início súbito e a fase principal da tempestade, entre as 2030 UT 

(1730 LT) até 0130 UT (2230 LT) do dia 25-26 de setembro de 2001, o IMF (Bz) se 

inverte para sul proporcionando um acoplamento entre a magnetosfera e a ionosfera 

de alta latitude, que por sua vez, configura a penetração de campos elétricos 

perturbados “undershielding”. A penetração destes campos magnetosféricos nas 

regiões aurorais podem se propagar até as latitudes equatoriais. Durante este 

período nota-se da figura que o índice de cintilação S4 sobre a estação equatorial de 

São Luís apresentou valores inferiores a 0,2, o que representa níveis muito fracos de 

flutuação na amplitude dos sinais da frequência L1 (1,5742 GHz) do GPS. As 

cintilações em L1 registradas através do índice S4 são causadas por irregularidades 

com dimensões equivalentes a primeira zona de Fresnel, e que variam de 360 a 400 

m para altitudes próximas ao pico da camada F2, entre aproximadamente 350-400 

km (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). Além disso, é possível notar durante a fase 

principal da tempestade que a assinatura das irregularidades sobre o índice S4 

medido em São Luís, não diferiu significativamente daquele observado na noite 

geomagneticamente calma que antecedeu ao início da tempestade.  

 

Com relação ao índice de variação da taxa do TEC (ROTI), parâmetro que quantifica 

as irregularidades ionosféricas e as atividades de cintilação utilizando os dados de 
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fase de dupla frequência dos sinais dos receptores GNSS, este apresentou sobre 

São Luís uma variação de aproximadamente 2,0 entre as 2200 UT (1900 LT) e 2300 

UT (2000 LT), apresentando valores maiores do que se comparado ao dia anterior 

magneticamente calmo. Por volta das 0000 UT (2100 LT) nota-se que o índice ROTI 

diminui significativamente até ser suprimido por volta das 0300 UT (0000 LT). 

Comportamento similar ao observado neste evento em relação aos índices S4 e 

ROTI para a estação equatorial de São Luís, também foram reportados por Basu et 

al. (1999). Na ocasião os autores não detectaram cintilação em amplitude do sinal 

GPS, porém acompanhada de uma pequena e rápida intensificação do ROTI. Desta 

mesma forma, quando analisadas as assinaturas das irregularidades sobre os sinais 

GNSS coletados na estação de baixa latitude em São José dos Campos, nota-se 

valores saturados de índice S4 (S4 > 1,2) durante a fase principal da tempestade. Em 

termos de magnitude os níveis máximos de cintilação foram similares àqueles 

observados no dia geomagneticamente calmo que antecedeu a tempestade. Em 

relação à resposta do ROTI, nota-se uma diferença da assinatura se comparado ao 

dia calmo no que tange ambos a intensidade e ao período da ocorrência da 

irregularidade. No dia calmo anterior, o índice ROTI atinge valores na ordem de 

aproximadamente 5,0 e permanece ocorrendo durante aproximadamente cinco 

horas, enquanto que no dia perturbado os valores de ROTI não ultrapassam 4,0 e 

permanecem ocorrendo durante aproximadamente duas horas, de tal modo que são 

severamente inibidas após 0300 UT. Outro ponto relevante está associado a uma 

diminuição abrupta do S4 por volta das 0100 UT (2200 LT) e, logo após passada 

uma hora, ocorre um segundo pico em torno de S4 igual a 1,2. Nesta transição 

quando os valores diminuem nota-se que ainda continuam ocorrendo flutuações em 

Bz (entre aproximadamente +10 nT e -10 nT) e, consequentemente, penetrações 

diretas de campo elétrico são esperadas em direção a ionosfera equatorial. Estes 

campos elétricos podem ter contribuído para a geração de novas irregularidades 

sobre o equador magnético que ao se mapearem ao longo das linhas de campo 

magnético causaram cintilações em latitudes maiores, conforme sugerido pelo 

segundo pico com nível de cintilação elevado observado em São José dos Campos 

por volta das 0200 UT do dia 269. Uma análise morfológica do padrão de cintilações 

para dias calmos reportada por Muella (2009) mostrou que picos secundários podem 

ocorrer de uma a cinco horas após o último registro. Estes picos secundários estão 

associados a estruturas “fósseis” de irregularidades, que foram geradas sobre o 
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equador em longitudes mais a oeste da estação de observação, e que derivaram 

para leste durante a noite. Por se tratar de uma estrutura de irregularidade fóssil em 

fase de decaimento, os níveis de cintilação dos picos secundários são geralmente 

fracos ou moderados. Portanto, os níveis saturados do pico secundário de cintilação 

observada sobre São José dos Campos, logo no início da fase de recuperação da 

tempestade, certamente são assinaturas de estruturas jovens de irregularidades. 

 

Conforme observado anteriormente através dos índices S4 e ROTI as irregularidades 

cessam em ambas as estações por volta das 0300 UT (0000 LT). Esta é uma 

característica que não difere muito do padrão para os dias calmos e, em se tratando 

de uma tempestade do tipo-A, poderíamos esperar atividade de cintilação após a 

meia-noite local. No entanto, uma explicação possível para as cintilações cessarem 

após a meia-noite pode estar relacionada à penetração de campos elétricos 

“overshielding” para oeste que causam à deriva vertical do plasma para baixo 

proveniente da direção do IMF para norte, bem como a diminuição da convecção 

magnetosférica. De acordo com Abdu (2012), o campo elétrico “overshielding” que 

penetra até a latitude equatorial na fase de recuperação de uma tempestade tem 

sua polaridade exatamente contrária aquela relacionado à penetração de campos 

elétricos “undershielding”. Ou seja, a sua ocorrência contribui para inibir ou até 

reverter a deriva vertical causando assim uma supressão do desenvolvimento do 

spread-F equatorial, o que pode, portanto, ter contribuído em parte para o 

decaimento rápido das irregularidades antes da meia-noite.  

 

Em relação à resposta ionosférica observada através do Conteúdo Eletrônico Total 

Vertical (VTEC) sobre São José dos Campos (Figura 58), nota-se que os seus 

valores médios durantes as noites da fase principal (269) da tempestade e da fase 

de recuperação (270-271) não diferiram significativamente. As cintilações nos sinais 

de rádio em comunicações transionosféricas têm sido demonstradas dependerem 

fortemente da densidade de ionização do plasma ambiente na qual a estrutura de 

irregularidade está inserida. Ou seja, regiões cuja densidade eletrônica é maior 

resultam em maiores flutuações do plasma nas bordas da estrutura de depleção, 

ocasionando cintilações mais intensas. Isto explica em parte a razão pela qual as 

cintilações na região da anomalia na ionização equatorial são mais intensas do que 

próximo ao equador magnético. 
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Figura 58 - Comportamento do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 051. Os 
dados representados pela cor preta mostram o comportamento do VTEC durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 
dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-
0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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Conforme também pode ser observado na Figura 58 os valores elevados de VTEC 

nas noites perturbadas criam condições favoráveis para a ocorrência de forte 

atividade de cintilação, desde que as bolhas de plasma sejam formadas no equador 

e se estendam ao longo das linhas de campo magnético até as latitudes de São 

José dos Campos. Em seguida, para complementar a análise das respostas 

ionosféricas na estação de baixa latitude de São José dos Campos, observou-se a 

variação dos parâmetros obtidos através de sondagem ionosférica por meio de uma 

ionossonda digital. De acordo com Sobral et al. (1997) e Pincheira et al. (2002) o 

estudo dos efeitos ionosféricos devido as condições de 

tempestades/subtempestades podem ser investigadas utilizando os parâmetros 

críticos da camada F, tais como a altura virtual da base da camada F (h’F) e o 

parâmetro foF2, na qual é uma medida proporcional a densidade eletrônica no pico 

da camada F2. 

 

A Figura 59 mostra o comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) 

durante todo o evento. Após o início súbito da tempestade no entardecer do dia 25 

de setembro, por volta das 2100 UT (1800 LT), nota-se um aumento na altura virtual 

da base da camada F, atingindo cerca de 345 km em torno das 1900 LT. Sabe-se 

que após o entardecer nos dias calmos as irregularidades ionosféricas (bolhas de 

plasma) se desenvolvem em decorrência de um aumento rápido da camada F (pela 

deriva vertical do plasma) sob a ação de um campo elétrico zonal pré-reverso (PRE) 

associado à intensificação do dínamo da região F. Aos observarmos a magnitude do 

parâmetro h’F nos horários de ocorrência do pico pré-reversão do dia calmo que 

antecede a tempestade (dia 24 de setembro) nota-se que este foi da ordem de 300 

km. Por outro lado, durante a fase principal da tempestade no entardecer do dia 25 

de setembro, o fato do parâmetro h’F ter atingido uma altura aproximadamente 45 

km maior, está provavelmente relacionado com a ação dos campos elétricos 

perturbados que penetram em direção a ionosfera equatorial e de baixa latitude. De 

acordo com Abdu (2012), quando há o desenvolvimento de uma tempestade fortes 

campos elétricos de penetração rápida “undershielding” para leste no entardecer, se 

sobrepõem agindo em fase com o campo elétrico de dínamo da região F e fazem 

com que a deriva vertical de plasma ocorra com velocidades maiores.  
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Figura 59 - Comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 051. Os dados 
representados pela cor preta mostram o comportamento do h’F durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais 
calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 



142 
 

Sobral et al. (1997, 2001) também observaram um aumento da altura da base da 

camada F na estação de baixa latitude de Cachoeira Paulista, devido a uma 

tempestade/subtempestade iniciada através da orientação do campo magnético 

interplanetário Bz para sul de grande magnitude. No que diz respeito ao aumento do 

h’F observado por Sobral et al. (2001) na estação de Cachoeira Paulista, o mesmo 

está associado com a penetração de campos elétricos perturbados (para leste) 

induzidos pelo aumento da convecção magnetosférica. Analogamente, no evento 

mostrado no presente estudo, foi observado após a deriva associada ao pico pré-

reversão um segundo aumento em h’F de cerca de 60 km, fazendo com que a base 

da camada F tenha atingido quase 280 km de altura por volta das 2100 LT (2400 

UT). Este segundo aumento ocorreu nos horários próximos ao mínimo no índice 

SYM-H, quando a corrente de anel se tornou mais desenvolvida e o campo 

magnético da Terra ficou mais fraco. Desta forma, penetração direta de campos 

elétricos por volta das 2100 LT certamente está agindo para reverter novamente à 

deriva vertical do plasma para cima e causar a subida observada no parâmetro h’F. 

Uma vez a ionosfera suba para altitudes maiores, onde as perdas por recombinação 

tornam-se mais lentas, maior tende a ser a manutenção da ionização na altura da 

região F. Consequentemente, as cintilações tendem a se manter ou serem 

intensificadas. Esta subida pode ajudar a explicar a razão pela qual um segundo 

pico no padrão de cintilação ocorreu por volta das 0200 UT com níveis de S4 

elevados. Sabe-se que as irregularidades que causam as cintilações nos sinais dos 

satélites estão predominantemente localizadas próximas à altura do pico de 

densidade eletrônica na camada F2. Sendo assim, para períodos de elevada 

concentração eletrônica no pico da região F são esperadas fortes cintilações 

ionosféricas quando da existência de bolhas ionosféricas. Uma forma de avaliar a 

resposta do pico da região F à tempestade geomagnética é monitorar as variações 

do parâmetro foF2 da frequência crítica da camada F2 (em MHz), que está 

relacionado as variações da máxima densidade eletrônica na camada F2 (NmF2), 

onde NmF2 ∼ 1,24×1010(foF2)2 é dado em elétrons por m3. O gráfico da Figura 60 

mostra o comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) no mesmo 

período da análise do h’F (1800 LT).  
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Figura 60 - Comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 051. Os dados 
representados pela cor preta mostram o comportamento do foF2 durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais 
calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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É possível notar ainda na Fig. 60 que por volta das 2130 UT (1930 LT) até as 2100 

LT do dia 25 de setembro (DIA 269) há uma descontinuidade dos dados de foF2 em 

decorrência da presença de irregularidades/spread F do tipo range durante este 

período. No entanto, o gráfico mostra que para o dia da fase principal os valores de 

foF2 após o entardecer e até antes da meia-noite local foi superior à média dos dias 

calmos, criando assim condições favoráveis para a atividade de cintilação 

ionosférica (KINTNER, LEDVINA e DE PAULA, 2007). Com o campo magnético 

interplanetário voltando para o norte e, consequentemente, o enfraquecimento da 

convecção magnetosférica, tem-se o início da fase de recuperação da tempestade 

geomagnética. A partir das 0120 UT do dia 25 de setembro (DIA 269), conforme 

observado no parâmetro SYM-H, inicia-se a fase de recuperação, porém nota-se no 

gráfico da Figura 57 que o campo magnético interplanetário Bz ainda continua 

apresentando flutuações. De acordo com Richmond et al. (2003) e Huang et al. 

(2005) em situações com eventos de convecção de longa duração, especialmente 

com flutuação do Bz e a continuidade da convecção de alta latitude que caracteriza 

a fase principal das tempestades geomagnéticas, a longa duração da penetração de 

campos elétricos perturbados corresponde as condições imperfeitas ou parcialmente 

blindadas. Por volta das 0530 UT (0230 LT) do dia 25 de setembro a orientação do 

Bz se inverte para sul com penetração de campos elétricos perturbados 

“undershielding” para oeste e permanece até às 0700 UT, de tal forma que ocorre o 

aumento do índice AE e, consequentemente, uma subtempestade geomagnética. 

Este evento foi suficiente para causar uma elevação rápida e brusca na altura da 

base da região F (h’F) por volta das 1900LT, conforme mostrado no gráfico da 

Figura 59, que foi superior à média obtida para os dias calmos e uma ionização na 

ionosfera observada na frequência crítica da camada F2, na qual corresponde a 

máxima densidade eletrônica em torno de 89,6x1010 elétrons/m3. No que se refere 

às irregularidades, em S4 e no ROTI, não foram detectados aumentos nos índices de 

cintilação/flutuação. Neste horário as irregularidades com dimensões de Fresnel 

certamente já foram cessadas e, mesmo com a subida da ionosfera conforme 

notado no parâmetro h’F, os processos de recombinação acelerados reduziram a 

densidade do plasma ambiente a níveis abaixo de um possível limiar necessário 

para manter as irregularidades que causam as cintilações 
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Na primeira noite (26 de setembro) durante o período de recuperação da 

tempestade nota-se que o IMF praticamente não apresenta flutuações e mantém-se 

bem estável em torno do eixo da abscissa. O efeito de convecção de alta latitude 

apresenta uma diminuição significativa durante este período, bem como os índices 

AL e AU. Em relação às respostas ionosféricas na estação de São Luís observa-se 

que até a meia-noite local há uma atividade maior de cintilação detectadas através 

dos índices S4 e do ROTI, quando comparado com a primeira noite da tempestade 

(25 de setembro) e com a noite calma que antecedeu a tempestade. Na estação de 

baixa latitude de São José dos Campos o perfil de assinatura das irregularidades 

detectadas no S4 apresentou um comportamento similar ao observado no dia 

anterior, porém com uma atividade maior de cintilação, principalmente no ROTI. Por 

exemplo, os valores do índice ROTI assumiram valores acima de 4,0 e revelam uma 

atividade de flutuação no sinal que durou seis horas até cerca de 0400 UT. 

Simultaneamente, fica claro no gráfico da Figura 57 que o índice S4 está 

extremamente baixo por volta das 0300 UT em São Jose dos Campos, mostrando 

que estruturas de centenas de metros que causam cintilações em amplitude não 

estão presentes. Por outro lado, estruturas de até dezenas de quilômetros causando 

as flutuações no TEC foram detectadas no cálculo do ROTI.  

 

Nas respostas observadas através dos parâmetros da região F, o parâmetro h’F 

apresenta para os dias da fase de recuperação um comportamento similar aos 

observados nos dias magneticamente calmos, exceto para os horários de ocorrência 

do pico pré-reversão quando são maiores e podem conduzir a geração de 

irregularidades. Com relação ao parâmetro foF2 o gráfico da Figura 60 mostra que 

por volta da meia-noite local os valores nas noites de recuperação da tempestade 

são maiores do que aqueles observados na média dos dias calmos, mostrando 

condições do plasma ambiente que podem favorecer a atividade de cintilação pela 

formação de estruturas de menores escalas. No início da noite de 27 de setembro 

(DIA 271) observa-se para as estações de São Luís e São José dos Campos (Figura 

57) que a duração da atividade das flutuações/cintilações registradas pelos índices 

S4 e ROTI foi significativamente reduzida. Um fato que chamou a atenção detectada 

no índice S4 ocorreu na estação de São José dos Campos entre às 2307 UT (2007 

LT) e 2315 UT (2015 LT), onde durante este curto período ocorreu um pico de 

cintilação em amplitude provocando um S4 igual a 1,1 e, posteriormente, o índice 
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diminui abruptamente para S4 ≤ 0,05. A partir dos dados obtidos, verificou-se que um 

dos satélites observados (PRN 25) apresentou perda de sinal (“loss of lock”) durante 

este período, o que indica que o sinal do satélite atravessou uma estrutura de 

irregularidade com um elevado ∆N. A curta duração das cintilações sugere que as 

bolhas de plasma, e outras estruturas de menores escalas coexistentes, foram 

geradas nesta noite, mas provavelmente as estruturas das bolhas não evoluíram no 

equador magnético para alturas muito elevadas. Uma bolha gerada no equador deve 

atingir alturas maiores do que 700 km para se mapear até a região F sobre São José 

dos Campos e, provavelmente, apenas uma porção do pé da bolha foi detectada. 

Durante os primeiros horários da noite do dia 27 de setembro os valores dos 

parâmetros VTEC, h’F e foF2 não diferiram significativamente daqueles observados 

nos mesmos horários em dias anteriores. As diferenças mais significativas foram 

observadas no período da tarde, antes das 2100 UT (1800 LT), quando VTEC, h’F e 

foF2 assumiram, respectivamente, valores máximos de cerca de 183 TECU, 350 km 

e 15 MHz maiores do que aqueles de dias anteriores. Estes resultados sugerem que 

neste dia a ionosfera diurna na região da anomalia ficou mais espessa e mais 

densa. Esta característica antes do anoitecer poderia sugerir que as condições são 

favoráveis para a intensificação das cintilações sobre São José dos Campos, mas 

certamente precisaríamos de dados simultâneos dos parâmetros ionosféricos sobre 

o equador para termos informações sobre as condições para a evolução das 

irregularidades. E ainda, seria necessária também informação de uma estação mais 

afastada próxima à crista norte da anomalia, pois tem sido reportado que uma 

assimetria no desenvolvimento de ambas as cristas contribui para enfraquecer ou 

até inibir o desenvolvimento das bolhas de plasma. Uma assimetria de ionização na 

região da anomalia causa uma assimetria na distribuição das condutividades 

Pedersen e Hall e da taxa de recombinação, fatores que agem para diminuir a taxa 

de crescimento da instabilidade Rayleigh-Taylor (KELLEY, 2009)  

 

8.2 Evento 050 - 23 de Setembro de 2001 (Dia 266) 
 

A Figura 61 mostra a variação dos parâmetros interplanetários (Bz, VS) e dos 

índices geomagnéticos (AE, AU/AL, SYM-H e Kp) ao longo do tempo universal 

juntamente com as variações de S4 e ROTI durante o evento de tempestade 

geomagnética (evento 50, conforme Tabela 19 do apêndice C) que ocorreu durante 
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os dias 23 (DIA 266) a 25 (DIA 268) de setembro de 2001. Assim como no evento 

anterior, na figura a faixa de horário com uma sombra em cinza indica o período 

noturno no setor longitudinal próximo as estações de São José dos Campos e São 

Luís. O gráfico começa a mostrar a variação dos parâmetros a partir dos dias calmos 

que antecedeu a tempestade (desde 22 de setembro). De acordo com Richardson et 

al. (2010), este evento está associado à uma estrutura de vento solar ICME. Nota-se 

que no momento da passagem da onda de choque a velocidade do vento solar 

aumentou de ~400 km/s para ~550 km/s resultando em uma compressão da 

magnetopausa de tal forma que marca o início súbito da tempestade (SSC) por volta 

das 0924 UT do dia 23 de setembro (DIA 266). Após este choque interplanetário ter 

colidido com a magnetosfera, o campo magnético interplanetário Bz apresentou uma 

flutuação de -15 nT a +15 nT. No início da fase principal da tempestade houve um 

curto período de flutuação no índice Bz, porém durante a maior parte do período da 

fase principal, aproximadamente oito horas, o campo magnético interplanetário 

permaneceu orientado para sul, configurando assim o enfraquecimento do campo 

magnético terrestre conforme observado no índice SYM-H atingindo um nível mínimo 

de -90 nT por volta das 1911 UT (1611 LT) do dia 23 de setembro (DIA 266). 

 

De acordo com os parâmetros interplanetários e os índices geomagnéticos, desde o 

dia 22 de setembro (DIA 265) até o amanhecer do dia 23 de setembro (DIA 266), 

nota-se que estes índices apresentam um comportamento típico de um dia 

geomagneticamente calmo. Durante o período das 0000 UT até as 0600 UT do dia 

22 de setembro nota-se da figura que o índice de cintilação S4 sobre a estação 

equatorial de São Luís apresentou valores inferiores a 0,2, o que representa níveis 

muito fracos de flutuação na amplitude dos sinais da frequência L1 do sinal GPS. 

Com relação ao ROTI, este apresentou sobre São Luís uma variação média de 

aproximadamente 1,5 nos níveis de flutuação. Sobre a estação de baixa latitude de 

São José dos Campos o comportamento é bem diferente do que observado em São 

Luís, principalmente no que se refere aos níveis de S4, de tal forma que os níveis de 

cintilação apresentaram valores superiores a 1,2, o que representa níveis saturados 

de cintilação em amplitude até aproximadamente as 0230 UT, porém após este 

horário os níveis reduzem abruptamente até cerca de 0,2. 
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Figura 61 - Comportamento dos parâmetros interplanetários e ionosféricos durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. A linha tracejada indica o início súbito da 
tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). A seta em vermelho indica o momento em que o índice do 
campo magnético terrestre (SYM-H) atinge seu menor nível. 

 
Fonte: (Autor) 
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As irregularidades ionosféricas observadas no índice ROTI atingiram valores da 

ordem de 2,85, porém somente durante o intervalo das 0000 UT até as 0200 UT, 

sendo que até as 0600 UT os valores foram inferiores a 0,25. A partir das 1800 UT 

do dia 22 de setembro até as 0600 UT do dia 23 de setembro sobre a estação de 

São Luís nota-se que o S4 apresentou valores ligeiramente superiores se comparado 

à noite anterior (S4 ~0,3), bem como o índice ROTI que atingiram valores da ordem 

de 2,0. Na estação de São José dos Campos o índice S4 também apresentou um 

comportamento similar à noite anterior com valores superiores a 1,2, porém num 

período de ocorrência maior. As assinaturas das irregularidades ionosféricas 

observadas a partir do ROTI quando comparadas a noite anterior apresentaram 

valores superiores, na ordem de 4,0. Em relação à resposta ionosférica observada 

através do VTEC, a Figura 62 mostra que a variação do conteúdo eletrônico total 

vertical é superior à média dos valores para um dia calmo. No que se refere aos 

dados dos parâmetros de h’F e foF2, nota-se que o comportamento dos perfis de 

assinaturas apresenta variações semelhantes aos dias geomagneticamente calmos, 

conforme as Figuras 63 e 64. 

 

Durante o início súbito e a fase principal da tempestade entre as 0924 UT (0624 LT) 

até 1911 UT (1611 LT) do dia 23 de setembro, é possível observar que o IMF se 

inverte para sul, configurando assim a ocorrência de penetração de campos elétricos 

perturbados “undershielding”. Observa se que o IMF permanece orientado para sul 

até aproximadamente as 1911 UT, favorecendo assim um aumento gradual da 

convecção magnetosférica e compreendendo a fase principal da tempestade. Por 

volta das 2000 UT (1700 LT) é possível observar a mudança de orientação do IMF 

para norte o que corresponde ao enfraquecimento da convecção magnetosférica e a 

recuperação da tempestade, configurando assim a penetração de campos elétricos 

“overshielding”. Posteriormente, a partir das 2100 UT (1800 LT) é possível observar 

as assinaturas das respostas ionosféricas nas estações de São Luís e São José dos 

Campos, porém de forma explícita, as irregularidades foram inibidas/suprimidas 

nesta noite.  

 

De acordo com Aarons (1991), próximo à região da crista da anomalia de ionização 

equatorial o efeito da tempestade na geração e inibição das irregularidades 

ionosféricas da região F que causam cintilação depende da localização (tempo local) 
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de ocorrência da fase principal. Neste evento em específico (23 de setembro de 

2001) o mesmo se refere a uma tempestade do tipo C, que de acordo com Aarons 

(1991) um máximo valor negativo do índice SYM-H durante o dia tende a 

inibir/suprimir completamente ou parcialmente as atividades de spread F e cintilação 

na noite seguinte. Desta forma, os resultados obtidos concordam com a teoria 

abordada por Aarons (1991), pois nota-se que o comportamento das irregularidades 

que causam cintilação foi completamente inibido na noite seguinte à ocorrência do 

valor máximo negativo do SYM-H as 1911 UT (1611 LT). De acordo com Blanc e 

Richmond (1980), a entrada de energia da tempestade que produz aquecimento 

auroral é responsável por conduzir a circulação de ventos termosféricos perturbados 

que levam ao desenvolvimento dos campos elétricos do dínamo perturbado. 

Resultados obtidos por Singh et al. (2004) mostraram que com a ocorrência de 

tempestades do tipo C o perfil da ionosfera sofre variações significativas no que se 

refere a altura conforme observado nos parâmetros obtidos dos ionogramas, ou 

seja, devido as perturbações impostas pelos campos elétricos perturbados a 

geração das irregularidades podem ser inibidas. De acordo com Abdu (1997), pode 

se atribuir a este evento os efeitos gerados pelos campos elétricos de dínamo 

perturbado como a principal causa da inibição das irregularidades durante as 

tempestades do tipo C. Muella et al. (2009) também observaram resultados 

semelhantes no que se refere as tempestades do tipo C e que causaram a inibição 

das irregularidades no evento da fase de recuperação da tempestade geomagnética 

que ocorreu entre os dias 24 a 25 de novembro de 2001. Ainda de acordo com os 

autores, todas as tempestades geomagnéticas do tipo C registradas entre o período 

estudado, no total de quatorze, apresentaram inibição das irregularidades.  
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Figura 62 - Comportamento do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. Os 
dados representados pela cor preta mostram o comportamento do VTEC durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 
dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-
0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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Em relação à inibição das irregularidades ionosféricas e as atividades de cintilação 

utilizando os dados de fase de dupla frequência dos sinais dos receptores GNSS 

através do índice ROTI, Tanna et al. (2014) registraram uma inibição completa no 

índice ROTI durante a fase de recuperação da tempestade do tipo C na estação de 

Bogotá (Colômbia) no dia 02 de março de 2011. De acordo com os autores, a 

inibição resultante no índice ROTI está relacionada à dependência das flutuações do 

campo magnético interplanetário Bz e a excursão máxima negativa dos valores do 

Dst. De acordo com Abdu (2012), os campos elétricos do dínamo perturbado (campo 

elétrico zonal para oeste e deriva vertical para baixo) podem inibir significativamente 

o efeito do pico pré-reverso, semelhante à ação dos campos elétricos 

“overshielding”, e interferir no desenvolvimento das bolhas de plasma equatorial 

durante os períodos sazonais que costumam ocorrer. Em relação à resposta 

ionosférica observada através do VTEC sobre São José dos Campos (Figura 62), 

nota-se que os seus valores médios durante a noite da fase principal (266) da 

tempestade e da fase de recuperação (266-267) não diferiram significativamente. No 

entanto, se comparado com a média dos dias calmos (banda em vermelho), 

observa-se que o VTEC foi mais elevado entre 2100 UT e 0000 UT durante o 

período perturbado, assumindo valores máximos da ordem de aproximadamente 

165 TECU entre estes horários. Um segundo pico do VTEC foi observado entre as 

0300 UT e 0500 UT com valores de 135 TECU, um fenômeno que não foi observado 

nos dias geomagneticamente calmos. 

 

A Figura 63 mostra o comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) 

durante todo o evento. Após a ação dos campos elétricos perturbados durante a 

fase de recuperação da tempestade que resultaram na inibição das irregularidades 

nos índices S4 e ROTI, nota-se que a altura virtual da base da camada F sofreu uma 

redução por volta das 2200 UT (1900 LT) quando comparado com a noite anterior, 

ou seja, de ~270 km para ~255 km. Este resultado sugere que a deriva vertical do 

plasma após o entardecer associada campo elétrico zonal pré-reverso (PRE) ficou 

enfraquecida. A redução do h’F pode indicar que a ionosfera se tornou menos 

espessa e a região F decaiu como um todo, inibindo a ação dos mecanismos de 

instabilidade.  
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Figura 63 - Comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. Os dados 
representados pela cor preta mostram o comportamento do h’F durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais 
calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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Figura 64 - Comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. Os dados 
representados pela cor preta mostram o comportamento do foF2 durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais 
calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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Sobral et al. (1997) também observaram uma inibição do PRE durante uma 

tempestade geomagnética na estação equatorial de Fortaleza proveniente da ação 

do campo elétrico zonal do dínamo perturbado para oeste. Ainda de acordo com os 

autores, esta redução significativa do PRE produzida pela ação do vento zonal 

perturbado (oeste) que enfraquece o vento zonal normal/calmo (leste) é responsável 

pela geração do campo elétrico pré-reverso. Outro fato observado foi que por volta 

das 0300 UT (0000 LT) ocorreu um segundo aumento em h’F de cerca de 40 km. 

Esta subida da camada por volta da meia noite local pode estar associada a ação de 

ventos meridionais soprando do polo sul em direção a latitudes equatoriais, 

empurrando o plasma para cima ao longo das linhas de campo magnético. Neste 

período conforme Figura 61 os índices magnéticos e interplanetários apresentaram 

um comportamento similar quando comparado com um dia geomagneticamente 

calmo, ou seja, o IMF apresentou pouquíssimas variações ao longo do tempo bem 

como o comportamento da corrente de convecção magnetosférica.  

 

Com relação ao comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2), é 

possível observar na Figura 64 que durante o período do dia 22 a 23 de setembro 

(DIA 265-266) entre as 0020 UT a 0150 UT (2120 LT a 2250 LT) ocorre uma 

descontinuidade dos dados de foF2 em decorrência da presença de 

irregularidades/spread F do tipo range durante este período, comum para o período 

sazonal. Com relação ao mesmo período, porém do dia 23 a 24 de setembro (DIA 

266-267), nota-se que não ocorreu à descontinuidade nos dados de foF2, ou seja, 

indicando que não houve a presença de spread F/irregularidades no plasma. Cabe 

ainda ressaltar que os valores obtidos neste período foram inferiores quando 

comparados com a média dos dias calmos, o que não ocorreu no dia posterior 

quando a ionosfera já se encontrava calma. Na noite do dia 24 para 25 de setembro 

(DIA 267/268) já na fase final de recuperação da tempestade nota-se na Figura 61 

que as respostas ionosféricas obtidas através dos índices S4 e ROTI apresentam um 

comportamento similar quando comparado com a noite do dia 23 de setembro, na 

qual a ionosfera não havia sido submetida a campos elétricos magnetosféricos 

perturbados. Desta forma, na estação equatorial de São Luís o índice de cintilação 

em amplitude (S4) apresentaram valores na ordem de 0,3 e com ROTI em torno de 

2,0. Na estação de baixa latitude de São José dos Campos, o comportamento não 

diferiu quando comparado também com o dia 23 de setembro, ou seja, os valores do 
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índice S4 foram superiores a 1,2, o que representa níveis saturados de flutuação em 

amplitude. Já as irregularidades ionosféricas observadas no ROTI quando 

comparadas ao mesmo período apresentou valores ligeiramente superiores, na 

ordem de 4,25. 

 

Na Figura 62 os dados de VTEC durante a noite do dia 24 de setembro apresentam 

um comportamento similar aos observados anteriormente, de tal forma que os 

valores são maiores que a média dos valores para os dias geomagneticamente 

calmos. Na Figura 63 nota-se que a altura virtual da base da camada F no período 

de pico pré-reverso atinge um pico por volta de 310 km, ou seja, uma diferença de 

55 km de altura quando comparado com a noite do dia 23 de setembro quando as 

cintilações foram inibidas. Com relação ao parâmetro foF2, a Figura 64 mostra o 

perfil de densidade eletrônica da camada F2 e, nota-se que a sua assinatura 

apresenta similaridades com a noite dos dias 22 e 23 de setembro, onde é possível 

notar uma descontinuidade dos dados de foF2 em decorrência da presença das 

bolhas de plasma. Observa-se também que os valores foram superiores à média dos 

dias calmos, criando assim condições favoráveis para a atividade de cintilação 

ionosférica.  

 

8.3 Evento 065 - 05 de Fevereiro de 2002 (Dia 036) 
 

A Figura 65 mostra a variação dos parâmetros interplanetários (Bz, VS) e dos 

índices geomagnéticos (AE, AU/AL, SYM-H e Kp) ao longo do tempo universal, 

juntamente com as variações de S4 e ROTI durante o evento de tempestade 

geomagnética (evento 65, conforme Tabela 19 do apêndice C) que ocorreu entre os 

dias 04 (DIA 035) a 06 (DIA 037) de fevereiro de 2002. Assim como no evento 

anterior, na figura a faixa de horário com uma sombra em cinza indica o período 

noturno no setor longitudinal próximo as estações de São Luís e São José dos 

Campos. O gráfico começa a mostrar os parâmetros a partir do dia calmo que 

antecede a tempestade (desde 03 de fevereiro).  

 

De acordo com Jian et al. (2006), este evento está associado à uma estrutura de 

vento solar CIR (Região de Interação Corrotante) com início no dia 04 de fevereiro 

(DIA 035) às 1800 UT com término no dia 06 de fevereiro (DIA 037) às 0600 UT. 
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Outra característica inerente a este evento está relacionada com a classificação do 

tipo de choque, na qual foi identificado como choque reverso, ou seja, que se 

propaga na região de plasma de alta velocidade. Durante o período da passagem da 

onda de choque as velocidades mínima e máxima ocorreram na ordem de ~308 

km/s e 715 km/s, respectivamente. Ainda de acordo com os autores, através do 

valor de velocidade do vento solar (VS) é possível observar que ocorreram duas 

ondas de choque, na qual resultaram em dois inícios súbitos de tempestade, 

identificados como SSC1, por volta das 2130 UT/1830 LT do dia 04 de fevereiro (DIA 

035) e o SSC2, por volta das 1708 UT/1408 LT do dia 05 de fevereiro (DIA 036). 

Essas duas ondas de choque foram suficientes para induzir a penetração de campos 

elétricos perturbados de tal forma que foram registradas duas tempestades 

geomagnéticas observadas através do índice SYM-H. A primeira tempestade (SSC1) 

resultou em um valor mínimo do SYM-H na ordem de -38 nT às 0248 UT/2348 LT e 

a segunda tempestade (SSC2) resultou em um valor mínimo do SYM-H na ordem de 

-80 nT às 2032 UT/1732 LT no dia (036). Com o intuito de analisar as tempestades 

geomagnéticas a partir do nível moderado, ou seja, com o valor mínimo a partir do 

SYM-H≤-50 nT, serão analisadas as respostas ionosféricas devido a penetração dos 

campos magnetosféricos perturbados a partir do início súbito da tempestade (SSC2) 

e comparadas com o comportamento das respostas ionosféricas que ocorreram na 

noite anterior, na qual a ionosfera já se encontrava perturbada. Durante o início 

súbito da tempestade (SSC2) as 1708 UT/1408 LT do dia 05 de fevereiro de 2002, é 

possível observar que o IMF se inverte para sul, configurando assim a ocorrência de 

penetração de campos elétricos perturbados “undershielding”. A partir deste período, 

nota-se que o índice Bz permanece por um curto período orientado para sul e volta-

se para norte, resultando numa flutuação na ordem de -15 nT a +15 nT até por volta 

das 0300 UT/0000 LT do dia 06 de fevereiro (DIA 037). Após este horário, as 

flutuações do índice Bz ficam restritos a uma faixa de ± 3 nT na qual compreende a 

maior parte da fase de recuperação da tempestade. Durante a fase principal da 

tempestade é possível notar um aumento significativo da convecção magnetosférica, 

observado através do índice AE. Nota-se que durante aproximadamente 25 horas, o 

índice auroral (AE) apresentou uma longa duração, bem como o índice planetário 

Kp, que exibiu valores com intensidade similares aos níveis da fase principal da 

tempestade mesmo durante a fase de recuperação. Estes comportamentos 

observados nos índices AE e Kp retratam um perfil típico de tempestades 
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geomagnéticas induzidas por CIR. Na noite do dia 06 de fevereiro (DIA 037) é 

possível observar as respostas ionosféricas nas estações de São Luís e de São 

José dos Campos, obtidos pelos índices de cintilação em amplitude (S4) e ROTI 

após a interação da ionosfera com os campos magnetosféricos perturbados.  

 

As irregularidades ionosféricas obtidas a partir do S4 na estação equatorial de São 

Luís durante as 0000 UT/2100 LT até as 0600 UT/0300 LT apresentaram baixos 

níveis de cintilação, com valores de S4 entre 0,1 e 0,2, de tal forma que este 

comportamento não diferiu quando comparado com a noite anterior. Com relação às 

irregularidades ionosféricas observadas através da variação da taxa do TEC (ROTI), 

nota-se uma variação média do ROTI na ordem de 1,5 com valores de pico de até 

2,5, ou seja, um comportamento que também foi bastante similar com a noite 

anterior. Sobre a estação de baixa latitude de São José dos Campos, nota-se que 

entre as 0000 UT/2100 LT até as 0125 UT/2225 LT o índice de cintilação atingiu 

níveis máximos na ordem de S4=0,5, porém até as 0600 UT/0300 LT os valores de 

S4 reduzem abruptamente, apresentando valores inferiores de S4 < 0,05. Quando 

comparado com os níveis máximos da noite anterior (S4 > 1,2), nota-se que as 

irregularidades que causam cintilação foram significativamente inibidas, 

provavelmente devido à ação dos campos elétricos perturbados. Um comportamento 

similar ao que ocorreu no índice S4 durante a ação dos campos elétricos perturbados 

foi observado na assinatura da resposta ionosférica no índice do ROTI, o qual 

apresentou valores menores do que 1,0. Quando comparado com a noite anterior é 

possível observar que os valores máximos do ROTI atingiram níveis de 

aproximadamente 3,75 durante a ação dos campos elétricos perturbados. 
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Figura 65 - Comportamento dos parâmetros interplanetários e ionosféricos durante o evento de tempestade geomagnética n° 065. A linha tracejada indica o início súbito da 
tempestade (SSC1 e SSC2) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). A seta em vermelho indica o momento que o campo 
magnético terrestre (SYM-H) atinge seu menor nível. 

 
Fonte: (Autor) 
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Conforme descrito anteriormente no evento 050 (tempestade tipo C), o efeito da 

tempestade na geração e inibição das irregularidades ionosféricas da região F que 

causam cintilação depende da localização (tempo local) de ocorrência na fase 

principal. De acordo com Aarons (1991) um máximo valor negativo do índice SYM-H 

durante o dia tende a inibir/suprimir completamente ou parcialmente as atividades de 

spread F e cintilação na noite seguinte. Desta forma, pode-se observar que esta 

tempestade (evento 065 – tipo C) na qual o valor máximo negativo do SYM-H 

ocorreu as 2032 UT/1732 LT foi suficientemente efetiva para inibir/suprimir 

parcialmente as irregularidades em ambas as estações, com uma maior efetividade 

na estação de baixa latitude de São José dos Campos. Através dos resultados 

obtidos por Richmond et al. (2003), eles observaram que a longa permanência da 

atividade do índice AE durante uma tempestade geomagnética tem contribuído 

diretamente na ação da penetração de campos elétricos perturbados (PPEF), que é 

em geral de polaridade oposta aos campos elétricos de dínamo perturbado, de modo 

que o efeito obtido através das análises é um efeito de campo elétrico perturbado 

(PPEF) mais fraco do que teria sido no caso do efeito de campo elétrico de dínamo 

perturbado (DDEF). Uma resposta magnetosférica/interplanetária bastante similar ao 

analisado neste evento de tempestade foi estudado por Yeeram et al. (2017), na 

qual observaram duas ondas de choque durante uma tempestade geomagnética 

induzida por CIR através do parâmetro da velocidade do vento solar (VS) no evento 

do dia 25 de outubro de 2007. Através dos resultados obtidos eles observaram que 

devido a uma menor flutuação do campo magnético interplanetário Bz após o 

segundo choque, possivelmente seja o responsável pela inibição do PPEF, 

entretanto é difícil determinar os efeitos do choque na inibição do PPEF uma vez 

que ocorreu próximo ao anoitecer quando a condutividade ionosférica neste período 

costuma ser baixa. Outros resultados provenientes de tempestades geomagnéticas 

induzidas por CIR foram investigados por Veenadhari et al. (2012), que identificaram 

o efeito de penetração de campos elétricos perturbados (PPEF) de curta duração 

nas respostas ionosféricas obtidas na estação equatorial de Trivandrum, na Índia. 

Eles sugeriram que nas tempestades geomagnéticas que ocorreram entre os dias 18 

a 19 de março e entre 09 e 10 de abril de 2006, o fator determinante na mudança 

das assinaturas ionosféricas estava relacionado com o domínio da penetração de 

campos elétricos (PPEF) sobre os campos elétricos do dínamo perturbado (DDEF) 

devido às variações negativas no campo magnético interplanetário Bz. Dessa forma, 
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sugere-se que a inibição das respostas ionosféricas ao evento de tempestade 

geomagnética apresentado nesta seção, está intimamente relacionada com a 

penetração de campos elétricos perturbados mais fracos, que foram suficientemente 

predominantes sobre os efeitos do dínamo perturbado. 

 

Em relação à resposta ionosférica observada através do VTEC sobre São José dos 

Campos (Figura 66), nota-se que durante a fase principal da tempestade e a noite 

posterior, que compreende o início da fase de recuperação, os valores não diferiram 

se comparado com a média dos dias calmos. Na noite anterior (036) é possível 

observar que os valores de VTEC ficaram restritos a uma faixa entre 80 TECU e 130 

TECU durante as 2300 UT/2000 LT até as 0200 UT/2300 LT, ou seja, bem abaixo se 

comparado com a média para os dias calmos na qual apresenta variação de 120 

TECU a 200 TECU. No que se refere ao comportamento da altura virtual da base da 

camada F (h’F) (Figura 67), durante a fase principal da tempestade nota-se que os 

valores são similares quando comparados com a média dos dias calmos (banda em 

vermelho), porém durante o início da fase de recuperação por volta das 2100 

UT/1800 LT (período que marca a ação dos campos elétricos do pico pré-reverso), 

nota-se que o h’F apresenta valores menores do que a média dos dias calmos. 

Quando comparado com o mesmo período da noite anterior é possível observar que 

houve uma redução do pico da altura virtual da base da camada F, ou seja, de ~360 

km para ~307 km. Outra característica peculiar da assinatura está relacionada a um 

segundo aumento da altura da base camada F (h’F) após o período do pico pré-

reverso por volta das 0000 UT/2100 LT até as 0430 UT/0130 LT dos dias 05 e 06 de 

fevereiro, que atingiu um pico de ~300 km, ou seja, 50 km maior se comparado com 

o mesmo período da noite anterior. Este comportamento também foi registrado por 

Abdu et al. (2006) na estação de baixa latitude de Cachoeira Paulista, que também 

está localizada próxima a crista sul da anomalia de ionização equatorial.  
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Figura 66 - Comportamento do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 065. Os 
dados representados pela cor preta mostram o comportamento do VTEC durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 
dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-
0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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Figura 67 - Comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 065. Os dados 
representados pela cor preta mostram o comportamento do h’F durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais 
calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). 

.  

Fonte: (Autor) 
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Os autores sugeriram que essa assinatura peculiar na resposta da altura virtual da 

base da camada F pode estar relacionada com os ventos perturbados soprando em 

direção ao equador durante a maior parte da noite. Os resultados obtidos levaram os 

autores a concluir que os efeitos perturbados na ionosfera de baixa latitude tendem, 

em média, a ficar mais fracos, porém permanecem a ocorrer por vários dias sob a 

deposição de energia auroral de duração prolongada produzido pelos CIRs com a 

magnetosfera.  

 

Com relação ao comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) é 

possível observar na Figura 68 que durante a fase principal da tempestade e na 

primeira noite da fase de recuperação, nos dias (036-037), os valores de foF2 sobre 

São José dos Campos são menores do que aqueles observados para a média dos 

dias calmos e, quando comparados com os valores no mesmo período da noite 

anterior, nota-se uma diminuição na amplitude da frequência crítica de 

aproximadamente 2,0 MHz por volta das 2000 UT/1700 LT. Sugere-se que essa 

diminuição pode estar relacionada com o fortalecimento do efeito fonte equatorial 

devido à penetração de campos elétricos perturbados “undershielding” (Bz para sul) 

logo após o início súbito da tempestade e durante a fase principal, de tal forma que 

foi suficiente para provocar o deslocamento da crista da Anomalia de Ionização 

Equatorial para latitudes mais ao sul além da estação de São José dos Campos. 

Durante o período após o anoitecer e pós-meia noite, no que se refere à presença 

de irregularidades do plasma na região F/spread F, praticamente não houve 

presença de irregularidades que apresentasse uma descontinuidade nos dados, 

diferentemente da noite anterior na qual ocorreu um longo período de 

descontinuidade nos dados de foF2 devido a presença de irregularidades do plasma 

(spread F do tipo range). Resultados similares no que se refere a uma diminuição 

nos valores do parâmetro foF2 quando comparados com a média dos dias 

magneticamente calmos, foram observados durante uma tempestade geomagnética 

induzida por perturbações na magnetosfera através de regiões de interação 

corrotante (CIR) na estação equatorial de Trivandrum na Índia durante o dia 18 de 

março de 2006, conforme resultados obtidos por Veenadhari et al. (2012). Os 

autores sugeriram que as respostas obtidas estão relacionadas com os efeitos de 

múltipla penetração de campos elétricos perturbados de curta duração. 
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Figura 68 - Comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. Os dados 
representados pela cor preta mostram o comportamento do foF2 durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais 
calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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Na noite do dia 07 para 08 de fevereiro (DIA 037/038) já na fase final de 

recuperação da tempestade, onde os parâmetros magnéticos e planetários já 

apresentam um comportamento próximo de um dia geomagneticamente calmo, é 

possível observar através da Figura 65 que as assinaturas das respostas 

ionosféricas obtidas através dos índices S4 e ROTI apresentaram um 

comportamento distinto quando comparado com a noite do dia 06 e 07 de fevereiro 

(DIA 036/037), principalmente na estação de baixa latitude de São José dos 

Campos. Já em relação à estação equatorial de São Luís, houve uma diferença 

discreta na intensidade dos valores, porém no que se refere ao período de 

ocorrência das irregularidades, é evidente que ocorreram durante um período maior. 

Desta forma, na estação de São Luís o índice de cintilação S4 apresentaram valores 

na ordem de 0,2 e com ROTI em torno de 1,50. Na estação de São José dos 

Campos o S4 apresentou valores saturados de cintilação na ordem de 1,3, e as 

irregularidades ionosféricas observadas no índice ROTI provocaram valores 

superiores a 5,0.  

 

Na Figura 66 os dados de VTEC para este período (DIA 037/038) apresentaram 

valores menores se comparados com a média dos dias calmos, principalmente 

durante o período do pico de pré-reverso e ao longo do período diurno do dia 07 de 

fevereiro (DIA 037). Nos dados da altura virtual da base da camada F, conforme 

Figura 67, nota-se que os valores estão dentro da média para os dias 

geomagneticamente calmos, com um comportamento similar se comparado com as 

noites do dia 06 para 07 de fevereiro (DIA 036/037). Com relação ao perfil de 

densidade eletrônica observado através do parâmetro foF2, de acordo com a Figura 

68 é possível notar que os valores apresentados estão dentro da média para os dias 

calmos, sendo que durante o período noturno há uma descontinuidade nos dados 

devido a presença de irregularidades no plasma/spread F. Esse comportamento 

também foi bastante similar com as noites calmas, conforme citado anteriormente.  

 

8.4 Eventos 027 e 028 - 04 e 06 de Novembro de 2000 (Dias 309 e 311) 
 

A Figura 69 mostra a variação dos parâmetros interplanetários (Bz, VS) e dos 

índices geomagnéticos (AE, AU/AL, SYM-H e Kp) ao longo do tempo universal, 
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juntamente com as variações de S4 e ROTI durante o evento de tempestade 

geomagnética (eventos 027 e 028, respectivamente conforme Tabelas 11 e 8 dos 

apêndices B e A) que ocorreram durante os dias 02 (DIA 307) e 09 (DIA 314) de 

novembro de 2000. Assim como no evento anterior, na figura a faixa de horário com 

uma sombra em cinza indica o período noturno no setor longitudinal próximo às 

estações de São Luís e São José dos Campos. O gráfico começa a mostrar a 

variação dos parâmetros a partir dos dias calmos que antecederam a tempestade 

(desde 02 de novembro). Diferentemente dos eventos anteriores na qual foi 

analisado um evento de tempestade durante todo o período, este evento 

compreende dois eventos que ocorreram sucessivamente entre os dias 04 e 09 de 

novembro de 2000. Cabe ressaltar que ambos os eventos de tempestade 

geomagnética foram induzidos por diferentes ondas de choque, de tal forma que o 

evento 027 é caracterizado por tempestades oriundas de regiões de interação 

corrotante (CIR) e o evento 028 é caracterizado por ejeção de massa coronal 

(ICME). Além disso, de acordo com a classificação sugerida por Aarons (1991) as 

tempestades foram classificadas como tipo-B e tipo-A, respectivamente. 

 

De acordo com Jian et al. (2006), o evento de tempestade geomagnética 027 está 

associado à uma estrutura de vento solar CIR (Região de Interação Corrotante) com 

início no dia 03 de novembro (DIA 308) às 2000 UT e com término no dia 05 de 

novembro (DIA 310) às 1800 UT. Outra característica inerente a este evento está 

relacionada com a classificação do tipo de choque, na qual foi identificado como 

choque direto, ou seja, que se propaga na região de plasma de baixa velocidade. 

Durante o período da passagem da onda de choque as velocidades mínima e 

máxima ocorreram na ordem de ~320 km/s e 710 km/s, respectivamente. Com 

relação ao evento 028, de acordo com Richardson et al. (2010), esta tempestade 

está associada à uma estrutura de vento solar CME com início no dia 06 de 

novembro (DIA 311) às 1700 UT e com término no dia 08 de novembro (DIA 313) às 

0300 UT, de modo que no momento da passagem da onda de choque a velocidade 

do vento solar aumentou de ~510 km/s para ~610 km/s. Ao analisar o 

comportamento da onda de choque interplanetária resultante da tempestade 

geomagnética do evento 027, é possível observar que o início súbito da tempestade 

(SSC1) começa por volta das 0221 UT do dia 04 de novembro (DIA 309).  
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Figura 69 - Comportamento dos parâmetros interplanetários e ionosféricos durante os eventos de tempestade geomagnética nos° 027 e 028. A linha tracejada indica o início 
súbito da tempestade (SSC1 e SSC2) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). A seta em vermelho indica o momento que o 
campo magnético terrestre (SYM-H) atinge seu menor nível. 

 
Fonte: (Autor) 
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Através do índice do campo magnético interplanetário Bz, nota-se que neste instante 

o Bz se inverte para sul configurando a penetração de campos elétricos perturbados 

“undershielding”. A partir deste instante o Bz permanece orientado para sul durante 

um período de ~5 horas, que compreende praticamente a maior parte da fase 

principal da tempestade, de modo que o Bz atingiu um nível mínimo de 

aproximadamente -15 nT. Durante este período é possível notar um aumento da 

convecção magnetosférica observado através do índice AE na qual se manteve ativo 

também durante toda a fase de recuperação da tempestade. O índice planetário Kp 

também exibiu valores com intensidades similares durante a fase principal e de 

recuperação da tempestade, de tal forma que estes índices (AE e Kp) retratam um 

comportamento típico de tempestades geomagnéticas induzidas por CIR, conforme 

observado também no evento 065 do dia 04 de fevereiro de 2001. Em decorrência 

da ação destes fenômenos, nota-se o enfraquecimento do campo magnético 

terrestre devido ao aumento da intensidade da corrente de anel, que resultou em um 

nível mínimo na excursão do índice SYM-H de -55 nT às 0858UT/0558 LT no dia 04 

de novembro (DIA 309). 

 

De acordo com os índices geomagnéticos e parâmetros interplanetários, desde o dia 

02 de novembro (DIA 307) até por volta das 0200 UT/2300 LT do dia 04 de 

novembro (DIA 309) nota-se que estes índices apresentaram um comportamento 

típico de um dia geomagneticamente calmo. As respostas ionosféricas decorrentes 

da ação desta tempestade geomagnética foram analisadas no decorrer das noites 

04 e 05 de novembro (DIAS 309-310) a partir das 2100 UT/1800 LT, na qual 

compreende a fase de recuperação da tempestade. Durante este período nota-se da 

Figura 69 que o índice de cintilação S4 sobre a estação equatorial de São Luís 

apresentou valores inferiores a 0,1, o que representa níveis muito fracos de 

flutuação na amplitude dos sinais de frequência L1 do sinal GPS. Com relação ao 

índice de variação da taxa do TEC (ROTI), este apresentou sobre São Luís valores 

inferiores a 0,04. Estes comportamentos observados na estação de São Luís em 

ambos os índices, S4 e ROTI, mostram que as irregularidades ionosféricas foram 

severamente inibidas/suprimidas quando comparadas com as noites anteriores, 

principalmente no índice ROTI, que apresentou valores superiores a 4,5. Sobre a 

estação de baixa latitude de São José dos Campos é possível notar que o 

comportamento do índice S4 apresentou bastante similaridade com a noite dos dias 
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03 e 04 de novembro (DIAS 308-309), porém quando comparado com a estação 

equatorial de São Luís, nota-se que os valores de S4 foram superiores, na ordem de 

0,5. Entretanto, quando comparado com o início da noite do dia 02 de novembro 

(DIA 307), entre as 0000 UT e 0900 UT e durante o período entre o anoitecer e pós 

meia noite dos dias 02 e 03 de novembro (DIA 307-308), nota-se um comportamento 

bastante diferente quando os valores de S4 foram maiores do que 1,4, ou seja, 

apresentando níveis saturados de cintilação. Já em relação ao índice ROTI, observa 

que o comportamento no que se refere ao período de ocorrência foi similar quando 

comparado com as noites anteriores, porém em relação a amplitude nota-se que o 

ROTI sofreu uma redução, em média, de 4,0 para 2,0.  

 

Esta tempestade geomagnética (evento 027) está relacionada com uma tempestade 

classificada como tipo B, na qual atinge um máximo valor negativo do índice SYM-H 

entre o período pós meia-noite até o amanhecer, ou seja, das 0300 UT/0000 LT até 

0900 UT/0600 LT. Conforme descrito nos eventos anteriores, de acordo com o 

critério adotado por Aarons (1991) a geração ou a inibição das irregularidades da 

região F depende diretamente da ocorrência do tempo local durante a fase principal, 

de tal forma que esta tempestade tipo B tende a favorecer a presença de 

irregularidades no plasma/spread F e cintilação. Ainda de acordo com Aarons 

(1991), isto é possível ocorrer devido a uma criação momentânea de um campo 

elétrico zonal para leste contrário aos campos elétricos zonais noturnos para oeste, 

resultando em uma subida e descida da base da região F e, consequentemente, a 

geração de irregularidades no plasma. Desta forma, é possível notar que os 

resultados obtidos neste evento diferem integralmente com a teoria proposta por 

Aarons (1991) de modo que as irregularidades observadas nos índices S4 e ROTI 

nas estações de São Luís e São José dos Campos apresentaram um 

comportamento de inibição das irregularidades. Muella et al. (2009) também 

observaram resultados similares na estação equatorial de São Luís, no que se refere 

as tempestades do tipo B e que não favoreceram a geração de cintilações ou que 

ocorreram com cintilações muito fracas. Ainda de acordo com os autores, das onze 

tempestades tipo-B analisadas durante o período entre março de 2001 a fevereiro de 

2002, dez tempestades apresentaram cintilação muito fraca ou com ausência de 

cintilação quando geradas/ocorridas no período pós-meia noite da fase principal da 

tempestade. Outra observação ponderada pelos autores está relacionada com 



171 
 

quatro eventos de tempestades geomagnéticas (eventos 05, 09, 18, 24) em que o 

máximo valor negativo do SYM-H ocorreu após as 0500 LT, de modo que as 

irregularidades que causam cintilações não foram observadas durante a fase 

principal da tempestade devido à região F encontrar-se em altitudes mais baixas, 

favorecendo assim o processo de recombinação eletrônica.  

 

Particularmente, no caso desta tempestade geomagnética (evento 027), o máximo 

valor negativo do SYM-H ocorreu as 0858 UT/0558 LT, que corresponde ao período 

limítrofe da transição pós meia-noite e o amanhecer. Cabe ainda ressaltar que a 

duração da fase de recuperação desta tempestade foi muito curta, por volta de duas 

horas, de tal forma que as 1109 UT/0809 LT a fase de recuperação já havia 

terminado (SYM-H≥ -30 nT). Desta forma, como a fase de recuperação ocorreu num 

curto período de tempo e durante o dia, não há como descrever os resultados 

obtidos baseado no comportamento das tempestades geomagnéticas do tipo B, bem 

como fundamentar com os resultados obtidos nas quatro tempestades (eventos 05, 

09, 18, 24) analisadas por Muella et al. (2009), pois estas apresentaram um período 

de fase de recuperação maior que 27 horas. Esta tempestade geomagnética (evento 

027) classificada como tipo-B apresentou um comportamento típico de uma 

tempestade geomagnética do tipo-C. Conforme descrito anteriormente, a ação da 

onda de choque interplanetária proveniente de estrutura CIR permaneceu ativa até 

as 1800 UT/1500 LT do dia 05 de novembro (DIA 310), de tal forma que contribuiu 

para a inibição das irregularidades ionosféricas observadas nas noites dos dias 04 e 

05 de novembro (DIA 309-310). Sendo assim, pode se atribuir a este evento os 

efeitos gerados pelos campos elétricos do dínamo perturbado como a principal 

causa de inibição das irregularidades durante as tempestades do tipo-C em 

concordância com trabalhos anteriores, como Blanc e Richmond (1980), Abdu 

(1997), Singh et al. (2004) e Muella et al. (2009). 

 

Em relação à resposta ionosférica observada através do VTEC sobre São José dos 

Campos (Figura 70), nota-se que os valores durante a noite da fase de recuperação 

(DIAS 309-310) não diferiram significativamente com relação à noite anterior (DIAS 

308-309). Quando comparado os valores com a média dos dias geomagneticamente 

calmos (banda em vermelho) o comportamento é bastante similar, porém entre as 

2100 UT/1800 LT e as 2230 UT/1930 LT é possível observar um pico no conteúdo 
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eletrônico total vertical que atingiu ~210 TECU. Este comportamento não foi 

observado nas noites anteriores para o mesmo período, de tal forma que não 

atingiram picos de ionização superiores a 185 TECU. Outro ponto relevante da 

análise do comportamento do índice está relacionado com o valor mínimo do VTEC, 

que por volta das 0710 UT/0410 LT do dia 04 de novembro (DIA 309) atingiu um 

valor de ~48 TECU, de modo que quando comparado com o mesmo período da 

noite anterior o valor mínimo atingiu ~70 TECU. No que se refere ao comportamento 

da altura virtual da base da camada F (h’F) observado através da Figura 71, durante 

a noite da fase de recuperação nota-se que os valores, em geral, estão dentro da 

média dos dias calmos, exceto durante o período que ocorre a ação dos campos 

elétricos zonais do pico pré reverso (2100 UT/1800 LT), de modo que os valores 

foram inferiores em relação à média dos dias calmos. Quando comparado com o 

mesmo período das noites anteriores é possível observar que houve uma redução 

do pico da altura virtual da base da camada F, ou seja, de ~335 km para ~290 km. 

Um fato surpreendente que ocorreu na assinatura do h’F por volta das 0710 

UT/0410 LT do dia 04 de novembro (DIA 309), está relacionado com um aumento 

inusitado da base da altura da camada F que atingiu extraordinariamente um pico de 

503 km de altura. De acordo com os dados de ionograma reduzidos, este evento 

ocorreu num período de aproximadamente duas horas e, logo após a base da altura 

da camada F voltou a apresentar um comportamento regular. O mesmo 

comportamento deste aumento súbito do h’F também foi observado por Becker-

Guedes et al. (2004) por volta das 0400 LT do dia 04 de novembro de 2000 na 

estação de São José dos Campos. Na ocasião, os autores investigaram os efeitos 

das tempestades geomagnéticas no que se refere ao favorecimento de 

ocorrência/inibição do spread F por meio de sondagens ionosféricas obtidas através 

dos parâmetros h’F e foF2.  
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Figura 70 - Comportamento do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) na estação de baixa latitude SJC-CP durante os eventos de tempestade geomagnética nos° 027 e 
028. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do VTEC durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão 
dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 
1800-0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 



174 
 
Figura 71 - Comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) na estação de baixa latitude SJC-CP durante os eventos de tempestade geomagnética nos° 027 e 028. 
Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do h’F durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 
dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-
0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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Sobral et al. (2001) também analisaram um comportamento similar durante um 

aumento súbito da base da altura da camada F durante uma tempestade 

geomagnética na estação de baixa latitude de Cachoeira Paulista no dia 07 de 

setembro de 1982 por volta das 0400 LT, de modo que o h’F atingiu um pico de 

~400 km, sendo que a média dos valores referente aos dias geomagneticamente 

calmos apresentaram valores em torno de ~205 km. Segundo os autores este 

fenômeno pode estar dificilmente associado com os mecanismos convencionais de 

penetração de campos elétricos conforme detectados pelas variações dos índices 

Bz ou AE. 

 

Com relação ao comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2), nota-se 

através da Figura 72 que durante a fase de recuperação da tempestade (DIAS 309-

310) os valores de foF2 se encontram dentro da média dos dias geomagneticamente 

calmos (banda em vermelho). Com relação às noites anteriores é possível observar 

que o comportamento apresenta similaridades no que se refere aos níveis de 

densidade eletrônica, porém nota-se que durante o período pós meia-noite não há a 

ocorrência de spread F, diferentemente do comportamento apresentado nas noites 

anteriores, na qual apresentaram uma descontinuidade nos dados de foF2 devido a 

presença de irregularidades do plasma/spread F do tipo range. Conforme descrito 

anteriormente, a inibição das irregularidades devido a ação dos campos elétricos de 

dínamo perturbado observadas nos índices S4 e ROTI corroboram com o 

comportamento apresentado de foF2 no mesmo período. Um fato interessante na 

resposta do foF2 ocorreu durante as 0710 UT/0410 LT do dia 04 de novembro (DIA 

309), na qual é possível observar uma contração significativa da frequência crítica 

em São José dos Campos, de modo que atingiu uma frequência mínima de ~4,5 

MHz. Diferentemente da noite do dia 04 de novembro é possível observar que os 

valores da frequência crítica nas noites anteriores atingiram um nível mínimo de ~7,0 

MHz, ou seja, esta contração de foF2 está intimamente relacionado com o pico de 

altura virtual da base da camada F descrito anteriormente, na qual atingiu a uma 

altura de ~500 km.  
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Figura 72 - Comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) na estação de baixa latitude SJC-CP durante os eventos de tempestade geomagnética nos° 027 e 028. 
Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do foF2 durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 
dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-
0600 LT). 

 
Fonte: (Autor) 
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Analisando o comportamento das respostas ionosféricas provenientes dos índices S4 

e ROTI durante a noite do dia 05 para o dia 06 de novembro (DIA 310-11) é possível 

observar através da Figura 69 uma ligeira mudança nas respectivas assinaturas no 

que se refere ao comportamento das irregularidades. No índice de cintilação em 

amplitude (S4) da estação equatorial de São Luís nota-se um aumento discreto das 

irregularidades, na ordem de S4 > 0,1. No que se refere as irregularidades 

observadas no índice ROTI a diferença foi mais evidente quando comparados com a 

noite anterior, de tal forma que os valores foram superiores a 0,5. Na estação de 

baixa latitude de São José dos Campos o comportamento também foi bastante 

similar ao que ocorreu na estação de São Luís, ou seja, em ambos os índices houve 

um aumento discreto das irregularidades após o período da fase de recuperação da 

tempestade. Da mesma forma, ao analisar o índice VTEC é possível observar 

através da Figura 70 que o comportamento apresentou bastante similaridade com a 

noite anterior, exceto durante o período do pico pré-reverso na qual os valores 

atingiram um nível máximo de ~190 TECU. Nos dados da altura virtual da base da 

camada F, conforme Figura 71, nota-se que o comportamento foi semelhante ao 

ocorrido na noite anterior, porém os valores de h’F foram ligeiramente superiores. 

Com relação ao perfil de densidade eletrônica observado através do parâmetro foF2, 

de acordo com a Figura 72 nota-se que os valores obtidos apresentam um 

comportamento dentro da média para os dias calmos, sendo que antes e após a 

meia-noite há uma descontinuidade nos dados devido a presença de irregularidades 

no plasma/spread F.  

 

Com o término do período noturno do dia 06 de novembro (DIA 311), logo após o 

amanhecer, é possível observar através da Figura 69 o início súbito da segunda 

tempestade geomagnética (SSC2) provocada por uma onda de choque 

interplanetária decorrente de uma estrutura de ejeção de massa coronal (ICME) por 

volta das 0948 UT/0648 LT, de tal forma que marca o início do evento 028. Através 

do índice do campo magnético interplanetário Bz, nota-se que neste instante o IMF, 

que até então permanecia orientado para norte, se inverte para sul, configurando a 

penetração de campos elétricos perturbados “undershielding”. Também é possível 

observar o aumento da intensidade dos demais índices magnéticos e 

interplanetários, como a velocidade do vento solar (VS), a convecção 

magnetosférica (AE, AL-AU) e do índice Kp. Durante a fase principal da tempestade 
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nota-se que ocorreram alguns eventos de subtempestades, conforme observado 

através das variações da componente H do campo magnético terrestre (SYM-H). De 

acordo com a resposta obtida através do índice SYM-H, a fase principal da 

tempestade ocorreu praticamente durante todo o período diurno decorrente das 

variações do IMF e do AE. O IMF apresentou variações entre -10 nT e +10 nT ao 

longo deste período, sendo que durante a maior parte do tempo o Bz se manteve 

orientado para sul. Além disso, o índice AE também apresentou um aumento 

significativo na intensidade da convecção magnetosférica, atingindo níveis na ordem 

de 2000 nT. Vale ressaltar ainda que durante a fase principal da tempestade, os 

níveis do índice planetário Kp apresentaram altos valores, de tal forma que a 

∑Kp=29, ou seja, maior do que todo o dia anterior com ∑Kp=22. Em decorrência da 

ação destes fenômenos, nota-se o enfraquecimento do campo magnético terrestre 

que resultou em um nível mínimo na excursão do índice SYM-H de -175 nT às 2122 

UT/1822 LT no dia 06 de novembro (DIA 311). 

 

A partir das 2100 UT/1800 LT é possível observar através da Figura 69 as 

assinaturas das respostas ionosféricas dos índices S4 e ROTI em ambas as 

estações. No decorrer das noites dos dias 06 e 07 de novembro (311-312), período 

que dá início a fase de recuperação da tempestade, na estação equatorial de São 

Luís o índice de cintilação em amplitude apresentou valores de S4 ≤ 0,1. No que se 

refere aos dados de ROTI, o comportamento não foi diferente ao do S4, de tal forma 

que os valores foram menores do que 0,4. Em ambos os índices foi possível 

observar a diminuição nos valores quando comparados com a noite anterior, de 

forma que as irregularidades foram inibidas/suprimidas durante este período. Na 

estação de baixa latitude de São José dos Campos o S4 apresentou um 

comportamento bastante similar quando comparado com a noite anterior, porém 

com valores inferiores a 0,5. Diferentemente do comportamento do S4, as 

irregularidades observadas no ROTI foram totalmente inibidas de forma que não foi 

possível observar as assinaturas no painel inferior do gráfico. Através dos dados 

calculados, os valores de ROTI obtidos neste período foram menores do que 0,07, 

ou seja, fica evidente que quando comparadas com a estação equatorial de São 

Luís as irregularidades foram ainda mais inibidas/suprimidas. Com relação aos 

dados de VTEC, nota-se da Figura 70 que o perfil de assinatura das irregularidades 

obtidas através do receptor GPS apresentou similaridades quando comparado com 
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a noite anterior, bem como é possível observar que os dados apresentaram um 

comportamento dentro da média para os dias calmos. Na Figura 71 o 

comportamento dos dados de h’F apresentaram similaridades quando comparado 

com a noite anterior, porém na noite do dia 07 de novembro (DIA 312) entre as 0400 

UT/0100 LT e 0800 UT/0500 LT nota-se um aumento significativo (variação positiva) 

da altura da base virtual da camada F com pico de ~313 km, de forma que atingiu 

uma altura superior se comparado com o período do pico de pré-reverso. Este 

comportamento também foi observado no evento 065, na qual Abdu et al. (2006) 

sugeriram o efeito devido a ação dos ventos perturbados soprando em direção ao 

equador durante a maior parte da noite. Além disso, é possível observar que a 

resposta da assinatura foi diretamente contrária quando comparado com a média 

dos dias calmos, de forma que no mesmo período o comportamento nos dias calmos 

apresentou uma fase negativa. Em decorrência deste comportamento do parâmetro 

do h’F, nota-se através da Figura 72 que a densidade eletrônica obtida através do 

parâmetro foF2 apresentou valores inferiores durante o mesmo período, de tal forma 

que quando comparado com a média dos dias calmos, também foi significativamente 

inferior. De acordo com Becker-Guedes et al. (2004), esta redução/contração da 

densidade eletrônica observada no foF2 durante este período, possivelmente esteja 

associado com as mudanças das composições da atmosfera neutra relacionado ao 

aquecimento Joule em altas latitudes (dínamo perturbado) e associado com os 

ventos neutros na direção equatorial. 

 

De acordo com o critério adotado por Aarons (1991), as tempestades 

geomagnéticas do tipo-A tendem a não afetar o comportamento regular das 

irregularidades da camada F no que se refere ao favorecimento da geração ou da 

inibição das irregularidades, de tal forma que é esperado uma resposta ionosférica 

de acordo com as condições locais no que tange o período sazonal, a posição 

geográfica, o período do ciclo solar e com relação ao tempo local. Neste caso, por 

se tratar de uma estação de baixa latitude durante o solstício de dezembro e que 

compreende o período de alta atividade solar, os resultados esperados são uma alta 

taxa de ocorrência de bolhas de plasma equatoriais. A partir dos resultados obtidos 

através das respostas ionosféricas proveniente dos índices S4 e ROTI, nota-se que 

ambas as irregularidades foram afetadas (inibidas) devido à ação dos campos 

elétricos de dínamo perturbado, principalmente aquelas observadas no ROTI em 
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ambas às estações, de modo que apresentaram um comportamento distinto quando 

comparados com os critérios de Aarons (1991). Dentre alguns eventos de 

tempestades do tipo-A, Muella et al. (2009) analisaram um evento de tempestade 

geomagnética que ocorreu entre os dias 11 e 12 de abril de 2001 na estação 

equatorial de São Luís, na qual observaram que as respostas ionosféricas obtidas 

através do índice de cintilação S4 não foram afetadas pelas ações dos campos 

elétricos perturbados. Tanna et al. (2014) também analisaram o comportamento das 

respostas ionosféricas provenientes de tempestades geomagnéticas do tipo-A e 

observaram que nenhuma das assinaturas de irregularidades obtidas através do 

índice ROTI foram afetadas pelas ações dos campos elétricos perturbados ao longo 

das quatro estações localizadas em baixas latitudes. Desta forma, os resultados 

obtidos através de Muella et al. (2009) e Tanna et al. (2014) concordam com os 

critérios adotados por Aarons (1991) no que se refere a tempestades geomagnéticas 

classificadas como tipo-A. Este evento de tempestade geomagnética classificada por 

Aarons (1991) apresentou um comportamento típico de tempestade tipo-C, ou seja, 

resultou em uma inibição das irregularidades na fase de recuperação da noite 

seguinte. Isto pode estar relacionado com alguns fatores tais como: a) como a fase 

principal da tempestade se iniciou logo após o amanhecer e permaneceu até o 

anoitecer, houve a penetração de campos elétricos (PPEF) com tempo de vida típico 

de até 2 horas e após isso, prevaleceu a entrada de energia oriunda da tempestade 

que produz o aquecimento auroral responsável por conduzir a circulação de ventos 

termosféricos perturbados que conduzem ao desenvolvimento de campos elétricos 

de dínamo perturbado; b) como o valor máximo negativo do SYM-H ocorreu às 2122 

UT/1822 LT, ou seja, próximo do terminadouro do entardecer (2120 UT/1820 LT), 

conforme pode ser observado em 

<https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/sunrise.html>, pode se caracterizar o 

comportamento desta tempestade como tipo-C. 

 

Nas noites dos dias 07/08 e 08/09 de novembro de 2000 (DIAS 312/313 e 313/314) 

é possível observar que os parâmetros magnéticos e interplanetários já apresentam 

um comportamento de um dia geomagneticamente calmo, conforme Figura 69. No 

que se refere às respostas ionosféricas obtidas através dos índices S4 e ROTI, nota-

se que as assinaturas apresentaram comportamentos similares quando comparados 

com a noite do dia 02/03 de novembro (DIAS 307/308), na qual a ionosfera se 
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encontrava calma. Durante esses dias, a amplitude do nível de cintilação em São 

Luís ocorreu em torno de S4 > 0,2 e com ROTI na ordem de 4,0. Na estação de São 

José dos Campos, o S4 apresentou valores saturados de cintilação na ordem de 1,5, 

e as irregularidades ionosféricas observadas no índice ROTI apresentaram valores 

superiores a 4,0. Na assinatura do índice S4 do dia 08 de novembro (DIA 313) por 

volta das 0130 UT/ 2230 LT nota-se uma redução e, posteriormente, um aumento 

das irregularidades observadas na frequência L1 do sinal GPS. Isto provavelmente 

está relacionado a uma diminuição abrupta da altura virtual da base da camada F 

(Figura 71) que durante este período atingiu um h’F de ~175 km, ou seja, se 

comparado com as noites anteriores a média da altura atingiu ~213 km. Uma 

redução nos dados de VTEC também foi observada na Figura 70, de tal forma que 

atingiu um valor mínimo de ~115 TECU. Ainda observando os dados de VTEC, nota-

se que o comportamento durante as noites dos dias 07/08 e 08/09 de novembro de 

2000 estão dentro da média dos dias calmos, como também nos dados de h’F 

(Figura 71). No que diz respeito ao comportamento dos dados da densidade 

eletrônica observados no parâmetro foF2, é possível observar da Figura 72 a 

presença de irregularidades no plasma/spread F do tipo range através da 

descontinuidade nos dados. Este comportamento é típico nos períodos do solstício 

de dezembro na qual a taxa de ocorrência de bolhas de plasma é muito maior. 
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9 CONCLUSÕES 
 

Um dos principais objetivos deste trabalho foi analisar a atividade de ocorrência das 

irregularidades ionosféricas que causam as cintilações nos sinais da frequência L1 

do GPS durante períodos geomagneticamente perturbados. Uma investigação de 

longo prazo (entre os anos de 2000 e 2014) durante períodos perturbados, que 

tenha compreendido diferentes níveis de atividade solar (ciclos 23 e 24) ainda não 

tinha sido reportado para o setor brasileiro. Sabe-se que durante os eventos de 

tempestades geomagnéticas a interação dinâmica entre os campos elétricos 

magnetosféricos com a ionosfera de alta latitude são capazes de provocar 

mudanças drásticas nas respostas ionosféricas da região F equatorial e de baixa 

latitude. Neste estudo o efeito das tempestades foi investigado sobre três estações, 

nas quais uma estação está localizada na região equatorial (São Luís), e as outras 

estações na região de baixa latitude (São José dos Campos e Cachoeira Paulista).  

 

Com relação à interação dos processos magnetosféricos com a ionosfera de alta 

latitude, sabe-se que a entrada de campos elétricos perturbados através dos 

mecanismos de penetração de campos elétricos (PPEF) e os campos elétricos de 

dínamo perturbado (DDEF) alteram, drasticamente, o comportamento da ionosfera 

equatorial e de baixa-latitude. Nestas situações a resposta ionosférica fica sujeita à 

ação predominante destes campos elétricos, de tal forma que ocorrem mudanças 

significativas que podem resultar em uma geração ou inibição das irregularidades 

ionosféricas. As assinaturas destes campos elétricos perturbados na ionosfera em 

latitudes tropicais podem ser observadas nos perfis de densidade eletrônica, nos 

valores do conteúdo eletrônico total e nas velocidades de deriva vertical e zonal do 

plasma, principalmente durante os horários de ocorrência do pico pré-reversão. No 

que tange aos períodos calmos, a influência dos campos elétricos zonais no controle 

dos processos eletrodinâmicos que se originam na região F equatorial como 

consequência do efeito dínamo, aciona o efeito fonte e, através do processo de 

difusão, transporta o plasma até a ionosfera de baixas latitudes. Com isso, forma-se 

duas regiões de densidade elevada que caracterizam as cristas da anomalia na 

ionização equatorial, sendo que a crista sul se situa próxima as latitudes de São 

José dos Campos-Cachoeira Paulista (SJC-CP). Quando as irregularidades 

ionosféricas são geradas no equador e se expandem na forma de bolhas até baixas 
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latitudes, elas interceptam as regiões da anomalia equatorial cuja densidade 

eletrônica do plasma ambiente é maior e onde intensos gradientes de ionização 

estão presentes. Fortes flutuações na densidade eletrônica do plasma ionosférico 

criam condições favoráveis para a intensificação das cintilações. Portanto, 

cintilações em amplitude mais intensas (valores de S4 acima de 0,5) tendem a 

ocorrer mais frequentemente próxima a região da anomalia equatorial, enquanto que 

nas proximidades do equador magnético aonde a densidade do plasma é menor as 

cintilações são comparativamente mais fracas.  

 

Neste trabalho o estudo estatístico das cintilações ionosféricas, tanto nos períodos 

geomagneticamente calmos quanto nos períodos perturbados revelaram que, em 

geral, a ocorrência das cintilações apresentam variações diárias, sazonais, com o 

ciclo de atividade solar e com a latitude das estações de observação. Uma análise 

climatológica das cintilações durante períodos geomagneticamente calmos mostrou 

que as irregularidades são mais frequentes de setembro a março, principalmente 

antes do período da meia noite no horário local. A distribuição sazonal observada na 

ocorrência das cintilações ionosféricas segue as características sazonais da 

ocorrência das bolhas de plasma equatorial reportadas na literatura para a costa 

leste da América do Sul (SOBRAL, ABDU, et al., 2001). Um máximo na ocorrência 

das cintilações é observado em torno dos meses do solstício de dezembro. Este 

comportamento é devido ao elevado ângulo de declinação magnética da região, que 

faz com que haja um alinhamento mais próximo entre o terminadouro do anoitecer e 

o meridiano magnético durante os meses do verão. Como consequência, os campos 

elétricos de dínamo são mais intensos e a deriva vertical do plasma durante o 

entardecer torna-se mais elevada, favorecendo a evolução dos mecanismos de 

instabilidade e a geração de irregularidades na ionosfera. Com relação aos efeitos 

do ciclo de atividade solar, a climatologia das cintilações foi analisada durante a 

maior parte do ciclo solar 23 (desde setembro de 1997) até o máximo do ciclo solar 

24 (ano de 2014). As maiores ocorrências de cintilações da ordem de ~80% foram 

observadas em 2001 e 2002 em torno do máximo solar do ciclo 23, porém após o 

ano de 2002 a ocorrência e a intensidade das cintilações diminuíram devido à 

redução da atividade solar em sua fase descendente. Enquanto que durante os anos 

de extremo mínimo entre os ciclos solares 23 e 24 (de 2007 a 2009), a ocorrência 

das cintilações apresentou níveis extremamente baixos, de tal forma que o 
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fenômeno foi atribuído a forte inibição do efeito fonte equatorial e a uma redução 

atípica da densidade eletrônica na ionosfera (SANTOS, ABDU, et al., 2013; LIU, 

CHEN, et al., 2011). Durante a primeira metade do ciclo solar 24 o máximo valor de 

ocorrência das cintilações foi ~20% menor se comparado com o mesmo período do 

ciclo solar anterior. A atividade das cintilações tende a ser maior durante os anos de 

máximo solar devido, principalmente, aos seguintes fatores: (i) derivas verticais mais 

intensas no entardecer que favorecem a geração das bolhas de plasma que se 

estendem/expandem para latitudes além das cristas da anomalia; (ii) ionosfera mais 

espeça e altura do pico da região F mais elevada; e (iii) maior densidade eletrônica 

do plasma ambiente. Um outro resultado importante obtido a partir da análise 

climatológica das cintilações durante os períodos geomagneticamente calmos, 

mostrou que além dos efeitos da atividade solar a ocorrência das cintilações foi 

modulada pela variação secular do campo magnético. O deslocamento de ~3,2° da 

latitude magnética entre 1997 e 2014 sugere que a crista da anomalia equatorial 

passou a se localizar mais ao norte de Cachoeira Paulista, resultando em um 

posicionamento da estação na região da borda da anomalia, e consequentemente 

modificando a atividade das cintilações.  

 

Em relação a caracterização estatística das cintilações através do modelo 𝛼 − 𝜇, os 

resultados mostraram uma excelente concordância entre o modelo teórico e a 

distribuição obtida a partir dos dados experimentais. Para cintilações onde o índice 

S4 < 0,8 o modelo se ajustou de forma análoga para todos os níveis de atividade 

solar. No entanto, para cintilações mais intensas com S4 ≤ 0,8 a distribuição 

começou a diferir, devido essencialmente aos efeitos combinados de múltiplos 

percursos e difração dos sinais dos satélites. A análise estatística de segunda ordem 

permitiu calcular a Taxa de Cruzamento de Nível (TCN) e o Tempo Médio de 

Desvanecimento (TMD) do sinal de cintilação em amplitude modelado pela 

distribuição 𝛼 − 𝜇. As curvas teóricas obtidas das equações de ambos os 

parâmetros concordaram satisfatoriamente com os valores empíricos obtidos do 

modelo 𝛼 − 𝜇. Este resultado sugere que a quantidade de desvanecimentos dos 

sinais e o tempo de duração destes desvanecimentos independem da atividade do 

ciclo solar, estando relacionadas com as próprias características das irregularidades 

e dos fatores geométricos com as quais os sinais dos satélites perfuram a camada 

de estrutura de irregularidades.  



185 
 

 

Durante os períodos geomagneticamente perturbados, os resultados sugerem que 

os mecanismos responsáveis pela formação das irregularidades que causam as 

cintilações podem ser intensificados ou inibidos. Por exemplo, cintilações podem ser 

intensificadas em São Luís se um evento ocorrer nos meses do solstício de junho, 

quando geralmente a atividade das cintilações é extremamente baixa. De forma 

análoga, intensos eventos de tempestades geomagnéticas ocorridas durante 

períodos de mínimo solar, quando a atividade das cintilações também é baixa, pode 

intensificar as cintilações até latitudes mais afastadas onde se encontra a estação de 

Cachoeira Paulista e São José dos Campos. Os resultados também mostraram que 

o número de casos de cintilações foi gradativamente inibido com o aumento da 

intensidade da atividade geomagnética, principalmente na estação equatorial de São 

Luís onde o número de casos para S4 > 0,5 foi severamente reduzido. No que se 

refere ao comportamento observado da variação do índice Dst em função do número 

de casos de cintilação, constata-se que há uma distribuição similar quando 

comparado com a variação do índice Kp, isto é, conforme ocorre o aumento da 

intensidade da corrente de anel (índice Dst), o número de casos de cintilação tende 

a ser inibido. As diferenças da ocorrência de cintilação em ambas as estações de 

São Luís e SJC-CP, bem como o número de casos relacionados a intensidade das 

cintilações (S4 > 0,2 e S4 > 0,5), também apresentaram valores semelhantes ao 

observado na análise estatística com o índice Kp.  

 

Os resultados estatísticos para os períodos geomagneticamente perturbados 

mostraram que ao longo dos anos, nos diferentes períodos sazonais e em ambas as 

estações de São Luís e SJC-CP, cada tipo de tempestade (designado por tipos A, B 

ou C) contribuiu para a formação das irregularidades. Durante a fase principal das 

tempestades a intensificação das cintilações foram associadas aos eventos dos 

tipos A ou B, enquanto que durante a fase de recuperação aos eventos de 

tempestades do tipo-C. De acordo com o critério adotado por Aarons (1991), cada 

tipo de tempestade resulta em uma resposta ionosférica diferente dependendo do 

horário local que ocorre a transição da corrente de anel, isto é, da fase principal para 

a fase de recuperação da tempestade. Ou seja, pode resultar na geração de 

irregularidades (tipo-B), inibição (tipo-C) ou até mesmo, não interferir na ocorrência 

normal das irregularidades (tipo-A). Na estação equatorial de São Luís a distribuição 
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estatística da ocorrência das cintilações mostrou que durante a fase principal das 

tempestades os eventos do tipo-B foram aqueles cuja perturbação atuou mais 

frequentemente, principalmente durante o solstício de dezembro e nos equinócios. 

Na fase de recuperação das tempestades surgem os eventos do tipo-C que, 

predominantemente, são mais efetivos ao longo do período de alta atividade solar e 

com raras ocorrências no solstício de junho. Ainda assim, os eventos do tipo-B são 

mais frequentes nesta fase da tempestade. Diferentemente de São Luís, durante a 

fase principal da tempestade na estação de baixa latitude de SJC-CP os eventos do 

tipo-A foram responsáveis pela maioria da ocorrência das cintilações, principalmente 

durante os equinócios, na qual registrou uma ocorrência acima dos 60% no ano de 

2000. Já na fase de recuperação, há uma ligeira superioridade de ocorrência dos 

eventos do tipo-B quando comparadas com as do tipo-A. O comportamento dos 

eventos de tempestade do tipo-C apresentou similaridades com as que ocorreram 

na estação equatorial de São Luís.  

 

Em relação aos choques interplanetários conduzidos por ICME e CIR, constatou-se 

que em São Luís o número de casos de cintilações é superior durante os eventos 

associados a ICMEs, tanto na fase principal quanto na fase de recuperação das 

tempestades. Outro dado relevante é que para ambos os tipos de choques 

interplanetários (ICME e CIR) e fases da tempestade (inicial e de recuperação) 

foram acionadas mais cintilações durante os eventos do tipo-B. Enquanto que para 

os eventos de tempestade do tipo-A as cintilações foram mais inibidas quando 

associadas aos choques do tipo CIR. Quando as cintilações apresentaram valores 

de S4 > 0,5, os eventos de tempestades geomagnéticas associados a estruturas de 

choque ICME foram determinantes para uma maior inibição das cintilações. No que 

se refere a estação de SJC-CP, o comportamento das cintilações acionadas pelos 

diferentes tipos de tempestade é similar ao observado na estação de São Luís para 

ambos os tipos de choques interplanetários, exceto para S4 > 0,5, de modo que os 

choques do tipo CIR tendem a inibir a formação das irregularidades que causam 

cintilações. Com relação a ocorrência das cintilações antes e após a meia noite 

local, verifica-se que durante os períodos geomagneticamente calmos a 

probabilidade de presença de irregularidades é superior antes da meia noite do que 

após a meia noite, porém nos períodos perturbados esta relação não se repete ao 
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longo dos anos e para os diferentes tipos de tempestades, principalmente as 

cintilações iniciadas por eventos do tipo-C.   

 

No que diz respeito as respostas ionosféricas sobre São Luís e SJC-CP durante a 

ocorrência de irregularidades que causam cintilações em amplitude (S4) e flutuações 

do TEC (ROTI), foram observados comportamentos distintos nos cinco eventos 

relacionados a diferentes tipos de tempestades geomagnéticas. Os resultados 

sugerem que a penetração dos campos elétricos magnetosféricos provoca um 

desequilíbrio temporário entre as correntes das regiões de latitudes mais altas (R1) e 

regiões de latitudes mais baixas (R2), de modo que tende a blindar a PPEF, porém 

antes da blindagem ser completamente efetiva, um campo elétrico “undershielding” 

penetra nas regiões aurorais, alcançando até as latitudes equatoriais. Logo, ocorre 

uma intensificação da corrente de anel de forma a estabelecer as condições 

necessárias para a geração ou inibição das irregularidades. Por exemplo, um dos 

eventos analisados (051) apresentou um comportamento de tempestade 

geomagnética associado à interação de vento solar interplanetário ICME com a 

magnetosfera, de forma que foi observada uma tempestade tipo-A durante a fase 

principal. A penetração destes campos elétricos perturbados “undershielding”, a 

princípio, não modificou drasticamente o comportamento da ionosfera a ponto de 

alterar a atividade das irregularidades (cintilações/flutuações) na fase principal 

quando comparadas com a noite anterior ao início da tempestade. Todavia, no que 

se refere ao tempo de vida das irregularidades foi observado que as cintilações em 

amplitude e as flutuações do TEC cessaram mais cedo, porém devido à ação dos 

campos elétricos perturbados “overshielding”, que possivelmente atuaram para 

enfraquecer as irregularidades. Um segundo evento (050), provocado por uma 

estrutura de choque ICME, resultou em uma tempestade geomagnética na qual a 

corrente de anel atingiu seu valor máximo durante o período do dia, configurando 

assim um evento do tipo-C. Um pouco antes do início do período noturno, o IMF já 

tinha se invertido para norte de tal modo que as irregularidades de dimensões 

intermediárias (100 < 𝜆 < 10 km) que causam as cintilações na amplitude (S4) e fase 

(ROTI) dos sinais da banda L do GPS foram inibidas desde o início da noite devido à 

ação dos campos elétricos “overshielding”. Entretanto, o que certamente contribuiu 

para a continuidade da inibição das irregularidades ao longo de todo o restante da 
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noite está relacionado com os campos elétricos do dínamo perturbado, fenômeno 

comum nas tempestades do tipo-C.  

 

A interação da estrutura de vento solar CIR com a magnetosfera resultou em uma 

tempestade geomagnética do tipo-C (evento 065), que foi o suficiente para causar 

inibição na formação das irregularidades, conforme interpretado pela resposta da 

ionosfera (parâmetros de h’F, foF2 e VTEC) sobre estação de baixa latitude de São 

José dos Campos. A longa e elevada permanência da atividade do índice auroral 

AE, bem como as variações negativas do IMF, foram determinantes para contribuir 

na penetração de campos elétricos perturbados de níveis mais fracos, porém 

suficientemente predominantes sobre os campos elétricos do dínamo perturbado. A 

última tempestade geomagnética analisada neste trabalho foi composta por uma 

sequência de dois eventos que ocorreram imediatamente após o outro, porém que 

apresentaram comportamentos distintos no que se refere à estrutura de vento solar 

e tipo de tempestade. O evento de tempestade geomagnética 027, associado a um 

CIR resultou em uma tempestade do tipo-B que a princípio, poderia favorecer a 

formação de irregularidades. Porém, devido ao horário de ocorrência da máxima 

intensidade da corrente de anel, notou-se uma inibição das irregularidades na noite 

seguinte da fase de recuperação, principalmente na estação equatorial de São Luís. 

Desta forma, atribuiu-se aos efeitos dos campos elétricos do dínamo perturbado a 

inibição das irregularidades observadas neste evento. Já o evento 028, associado a 

uma estrutura ICME, resultou em uma tempestade geomagnética tipo-A, que por sua 

vez, não provocou mudanças no padrão normal da ocorrência das irregularidades. 

Por considerar que a ionosfera já estava perturbada como consequência do primeiro 

evento, o comportamento da resposta ionosférica foi similar a uma tempestade do 

tipo-C, de forma que as irregularidades que causam cintilação (S4) foram 

parcialmente inibidas, porém as irregularidades que causam as flutuações no TEC 

(ROTI) cessaram por completo. A partir da análise dos cinco casos de tempestade 

podemos concluir que, em latitudes baixas e equatoriais, as principais respostas da 

ionosfera aos campos elétricos de penetração direta são: (i) intensificação 

temporária da deriva vertical do plasma (para cima) no equador e que, devido a um 

campo elétrico zonal para leste no lado diurno contribuiu para fortalecer o 

desenvolvimento da anomalia equatorial; (ii) campo elétrico zonal para oeste no lado 

noturno que causa uma deriva vertical (para baixo) no equador, atuando na 
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contração/dissipação da região da anomalia; (iii) diminuição na altura da região F 

durante a noite devido a penetração de campos elétricos zonais para oeste agem 

para inibir/cessar as irregularidades. Finalmente, com relação aos campos elétricos 

de polarização que surgem como efeito dos ventos neutros perturbados (dínamo 

perturbado), as principais respostas são: (i) durante o entardecer os campos 

elétricos de dínamo perturbado para oeste podem enfraquecer a deriva vertical (para 

cima) durante os horários do pico pré-reversão, inibindo o ressurgimento normal da 

anomalia após o pôr do Sol; (ii) durante o período noturno até pouco antes do 

amanhecer campos elétricos de dínamo perturbado (para leste) podem provocar 

uma drenagem de plasma da região equatorial e redistribuí-lo em baixas latitudes 

intensificando o desenvolvimento da anomalia; (iii) intensificação da densidade 

eletrônica em baixas-latitudes em horários mais tarde da noite devido a 

redistribuição do plasma, pode retardar o processo de decaimento das 

irregularidades que causam as cintilações/flutuações nos sinais do GNSS. 

 

9.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 
 

Neste Capítulo são listados alguns temas de pesquisa que podem ser estudados 

futuramente: 

 

(a) Estudo da modelagem das cintilações empregando e distribuição 𝛼 − 𝜇 para 
as estações de baixa latitude de Cachoeira Paulista e São José dos Campos, 
durante os períodos geomagneticamente perturbados em função dos níveis 
de atividade geomagnética (índice Kp); 
 

(b) Caracterização estatística da cintilação em amplitude através do emprego do 
modelo de distribuição 𝛼 − 𝜇 com o intuito de promover melhorias no 
hardware dos receptores GPS durante a ocorrência de eventos de 
tempestades geomagnéticas. 
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APÊNDICE A: Eventos de Tempestade Geomagnética Tipo-A 
Tabela 5 - Tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

 
Siglas: F.I-P: Fase Inicial-Principal / F.Rec: Fase de Recuperação  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
SL SL

SJC SJC
SL SL

SJC SJC
16 2000-Jul-23 07:41 -70 19:48 3+ 12.11 16.03 23/jul E SJC 24/jul I SJC ICME 
35 2001-Feb-13 01:28 -55 18:28 5- 17.00 20.83 13/feb E SL 14/feb I SL SIR
36 2001-Mar-03 08:21 -80 23:26 5 39.1 11.2 03/mar I SL 04/mar E SL ICME 
66 2002-Feb-28 01:51 -80 22:24 5- 20.55 18.7 28/feb I CP 01/mar E CP ICME 
67 2002-Mar-02 23:19 -57 20:23 4- 21.06 3.76 03/mar I SJC SJC CIR

SL SL
SJC SJC
SL SL

SJC SJC
94 2003-Jan-29 09:40 -67 21:18 4 11.64 11.13 29/jan D CP 30/jan D CP

E SL E SL
I CP I CP

SL SL
CP CP

I SL SL
E CP CP

100 2003-Mar-16 08:20 -67 18:20 6 34.00 11.75 16/mar D SL 16,17/mar D SL
I SL SL
E CP CP

SL SL
CP CP
SL SL

SJC SJC
E SL E SL
I CP I CP

SIR

CIR

SIR

CIR

SIR

CIR

CIR

CIR

114

1/oct01/oct0.9511.32419:59-5308:40

6-20:24-7710:272003-Sep-15

2003-Oct-01116

104

E7/augE7/aug2003-Aug-07112 18:28-5807:16

E21,22/may21/may13.2712.985+23:15-7410:16

0.8711.205

97 27/feb27/feb2.4227.884+

14/mar 14/mar E

98

1.5319.10522:23-5603:172003-Mar-14

12.02521:14-7609:132003-Mar-03

99

80

77

E26,27/julE26/jul4.836.884-

31.35421:05-5113:442002-Jun-01 E02/junE02/jun1.85

1 I11/jan23.3107.055+

19:20-5212:442000-Feb-053 I05/feb00.5806.604+

CIR

CIR

11,12/jan I18:29-8311:262000-Jan-11

22:49-5315:562002-Jul-26

I05/feb

-6914:292003-Feb-26

3,4/mar ID03/mar17.15

2003-May-21

18:22

E17,18/sepE17/sep11.258.28
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Tabela 6 - Continuação das tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

 
Fonte: (Autor) 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
132 2004-Jul-16 18:55 -93 23:42 6 4.95 42.8 16/jul D CP 16,17/jul I CP SIR
137 2004-Sep-13 17:03 -59 19:16 4 26.21 5.85 14/sep E CP 14/sep E CP ICME  

SL SL
CP CP
SL SL

SJC SJC
E SL SL
I SJC SJC
I SL SL
E SJC SJC

152 2005-Apr-29 08:32 -58 23:39 5 15.12 2.05 29/apr E SJC 29,30/apr E SJC CIR
I SL SL
E CP CP

SL E SL
CP D CP
SL E SL
CP D CP

179 2006-May-06 13:20 -62 18:39 5- 05.32 1.95 6/may E SL 6/may E SL CIR
SL SL

SJC SJC
I SL SL
D SJC SJC
E SL E SL
I SJC I SJC

195 2007-May-22 02:55 -71 18:23 5 39.47 10.52 23/may D SJC 23,24/mar D SJC
E SL D SL
E CP E CP

CIR

CIR

CIR

CIR

CIR

CIR

ICME

CIR

ICME 

ICME 

196 18.104+21:24-5203:182007-Jul-14 15/jul14/jul11.42

E13,14/oct13/oct6.775.04187

29/jan29/jan3.7321.54419:10-5321:37

5+20:36-6415:342006-Oct-13

2007-Jan-28192

22:14-9408:312006-Aug-19

18,19/marD18/mar9.12

182

174 21:41-6223:472006-Mar-17

E19,20/augE19/aug14.0613.725+

21.896+

E2,3/sep2/sep5.22166

07/marD06/mar2.9212.554+22:31

11.005+23:41-6311:192005-Sep-02

-5209:582006-Mar-06173

9.2149

E4,5/apr4/apr17.4513.55723:40

21.185-21:21-6600:102005-Mar-06

-9310:072005-Apr-04150

147

I17,18/febD17/feb26.133.976+22:58

5+18:33-6811:212005-Feb-07

-9519:002005-Feb-17148

I7,8/febI7/feb14.257.2

E6,7/mar06/mar
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Tabela 7 - Continuação das tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

 
Fonte: (Autor) 

 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
204 2009-Oct-21 21:17 -56 22:07 4- 24.83 3.08 22/oct I CP 22,23/oct I CP SIR
205 2010-Feb-15 15:33 -65 21:20 4- 05.78 10.95 15/feb I CP 15,16/feb D CP
207 2010-Apr-11 10:04 -81 23:05 6- 12.88 6.23 11/apr I CP 11,12/apr I CP ICME

D CP D CP
E SL E SL

211 2010-Aug-03 14:41 -81 22:11 6+ 07.50 6.13 3/aug I CP 3,4/aug I CP ICME
212 2010-Aug-04 07:19 -78 23:12 4 15.89 13.97 4/aug D CP 4,5/aug I CP ICME

E CP D CP
I SL E SL
I CP D CP
E SL I SL

218 2011-Mar-11 14:55 -82 20:40 3+ 5.75 16.35 11/mar E SL 11,12/mar E SL SIR
I CP D CP
E SL E SL

227 2011-Sep-10 12:17 -57 19:17 6- 07.00 10.8 10/sep E SL 10,11/sep E SL ICME
249 2012-Jun-10 23:37 -67 22:42 5 23.08 2.43 11/jun I CP 11,12/jun E CP

CP CP
SL SL

E SL E SL
D CP D CP

271 2013-Jun-06 13:30 -88 23:41 5 10.18 8.53 06/jun E SL 6,7/jun E SL ICME
276 2013-Aug-04 11:54 -56 23:21 4+ 11.45 4.05 04/aug E CP 4,5/aug E CP
278 2013-Aug-27 11:39 -64 18:48 4+ 07.15 9.93 27/aug E SL 27,28/aug E SL

SL SL
CP CP

281 2013-Oct-14 06:28 -51 22:21 4+ 15.89 4.92 14/oct I SL 14,15/oct I SL SIR
282 2013-Oct-30 00:47 -57 20:21 4 19.57 6.25 30/oct D CP 30/oct E CP

SIR

E8,9/octE8/oct7.88

2012-Jul-08251

25/may*12.42519:18 25/may

280 04.34521:42-7717:222013-Oct-08

06:532013-May-25268 -57

E E9,10/jul8.5729.33 09/jul4+18:51-7913:31

224 3+22:49-5600:312011-Jul-04

-6709:552011-Feb-04215

5,6/jul05/jul7.7346.29

2010-Nov-10214

4,5/feb4/feb19.7808.496-18:24

3,4/jun03/jun3.328.01210

11,12/nov11/nov9.7229.2519:58-5714:43

5-22:00-5813:592010-Jun-03

5-

SIR

ICME

ICME

ICME

ICME
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Tabela 8 - Tempestades geomagnéticas de nível forte. 

 
Fonte: (Autor) 

 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
D SL SL
E SJC SJC

SL SL
SJC SJC
SL SL

SJC SJC
SL SL

SJC SJC
E SL 26,27/sep E SJC
D SJC 28/sep I SJC
E SL 26,27/sep E SL
D SJC 28/sep I SL

SL D SL
SJC E SJC

105 2003-May-29 09:24 -164 22:58 7+ 13.57 14.6 29/may D CP 29,30/may E CP ICME
SL I SL
CP D SJC

128 2004-Apr-03 06:46 -149 21:44 6+ 14.96 11.78 3/apr E SJC 3,4/apr E SJC ICME
133 2004-Jul-22 07:36 -122 23:45 6 16.14 22.72 22/jul E CP 22,23/jul E CP ICME 
136 2004-Aug-29 06:09 -128 19:53 7 37.73 29.0 30/aug E CP 30,31/aug E CP ICME 
143 2005-Jan-07 06:22 -112 21:05 8- 14.72 4.5 07/jan D SJC 7,8/jan D SJC ICME

SL E SL
SJC D SJC
CP CP
SL SL

232 2011-Oct-24 15:32 -160 22:19 7+ 06.78 38.1 24/oct I SL 24,25/oct D SL ICME

E

CIR

ICME 

ICME 

ICME 

ICME158 621:39-11304:452005-Jun-12 12,13/junE12/jun23.6516.80

20:01-10304:462003-Oct-13

51 2001-Sep-25 17:25

117 14,15/octE13/oct45.7739.247+

20.47.437+

-118 22:17 7+ 4.8 68.3 25/sep

718:16-13108:032001-Aug-17

08:582000-Nov-2630

-16813:36 21:022002-Sep-0784

23:41-12106:54

E18/augE17/aug19.2

28

E27/nov26/nov07.1213.566+22:32-116

6-18:22-17506:482000-Nov-06

48 10.2

D07/novI06/nov21.7611.57

24.3416.786

ICME

ICME 

ICME 

ICME 

229 2011-Sep-26 09:35 -116 18:20 26,27/sep I

29/oct I28/oct

8/sepI7/sep

5+ 8.75 18.18 26/sep I

2000-Oct-2826
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. 

Tabela 9 - Tempestades geomagnéticas de nível intensa 

 
Fonte: (Autor) 

 

 
Tabela 10 - Tempestades geomagnéticas de nível superintensa. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
SL SL

SJC SJC
14 2000-Jul-15 11:37 -347 18:54 9- 07.28 54.28 15/jul I SJC 16,17/jul E SJC ICME 

E SL E SL
D SJC I SJC

42 2001-Apr-11 10:43 -280 20:57 8+ 10.2 32.3 11/apr D SL 12/apr I SL ICME 
SL E SL
CP D CP

13:572000-Sep-17

ICME 

ICME 

41.49 I7/aprD06/apr7

18,19/sep17/sep31.0307.458-21:24-203

7.468+21:10-32013:422000-Apr-06

22

ICME 22,23/octE21/oct68.34.756 8-18:28-21913:482001-Oct-21

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
SL SL
CP CP
SL 30/oct D SL
CP 30,31/oct I CP

I29,30/oct29/oct I*16:592003-Oct-29

30/oct

4.57 ICME  

ICME120

119

D41.352.8919:55-43217:072003-Oct-30

9-21:33-380
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APÊNDICE B: Eventos de Tempestade Geomagnética Tipo-B 
Tabela 11 - Tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

Siglas: F.I-P: Fase Inicial-Principal / F.Rec: Fase de Recuperação  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
SL SL

SJC SJC
SL SL

SJC SJC
SL SL

SJC SJC
31 2000-Dec-22 16:25 -70 01:28 6- 09.05 11.99 23/dec I CP ICME

SL SL
CP CP
SL SL

SJC SJC
SL SL

SJC SJC
SL

SJC
55 2001-Oct-11 14:01 -89 00:26 6 10.4 20.3 12/oct I SL 12/oct I SL ICME 

E SL SL
I SJC SJC

SL SL
CP CP
SL SL

SJC CP
68 2002-Mar-18 10:22 -66 03:11 3+ 16.81 3.12 19/mar E SJC 19/mar E SJC ICME 
72 2002-Apr-23 01:48 -80 05:39 6 3.85 24.18 23/apr E SJC 24/apr E SJC CHOQUE 
74 2002-May-13 19:57 -74 05:21 4+ 9.4 32.2 14/may E SJC 14/may E SJC
75 2002-May-18 17:08 -71 04:11 4 11.04 15.43 19/may E CP 19/may E CP CHOQUE 

SL SL
CP CP

D SL I SL
I SJC D SJC

CIR

CIR

CIR

ICME 

11/may

SJC

21,22/dec

SIR

ICME 

CIR

ICME 

ICME

CIR

CHOQUE 

ICME 

1.29.374+02:22

90 -90

-9064

E06/julE06/jul

2/feb9.135.55-05:59

2002-Jul-0578 -60

14:002002-Dec-20 24.4210.233-00:23

18:272002-Jan-31

17:00

2002-Jan-10

2001-Sep-1249

63

62

23:33

2001-Dec-29

19.013.45

23.85-02:2602:38 3.8

13:20 02:42-76

23:212000-Nov-0327

11.34.65-04:11-73

46 502:56-7208:012001-May-08

47 05:0223:592001-Jun-17

28.242.9

19:282000-Oct-1224

10:03

19

E12/octE12/oct03.2206.817-

26.60503:59-6301:232000-Aug-28 E29/augE

2001-Jan-0232 02:45

02.80

02:17-69

05:58-55

-55

I

E18,19/may

E10/may

5.15+

-56

-84

04/nov I

25.3

E

30/dec

29/aug

02.5516.704-

02.186.624

E03/jan

I

21/dec

E03/jan

04/nov

E

E18/jun

E11/janE11/jan

30/dec

E13/sepE13/sep

2/feb E
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Tabela 12 - Continuação das tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
92 2002-Dec-26 19:10 -84 01:06 5- 5.93 38.78 27/dec I SL 27,28/dec E SL CIR
93 2003-Jan-24 22:23 -63 05:03 6- 6.67 4.57 25/jan E SJC 25/jan E SJC

SL SL
CP CP
SL SL
CP CP
SL SL
CP CP
SL SL
CP CP
SL SL

SJC SJC
123 2003-Dec-04 23:59 -70 01:14 4 25.15 6.83 6/dec E SJC 6/dec E SJC SIR

SL SL
CP CP

129 2004-Apr-30 13:09 -51 00:25 2+ 11.26 3.12 1/may E SJC 1/may E SJC ICME
130 2004-May-10 19:56 -55 01:00 5- 29.06 1.6 12/may E CP 12/may E CP
131 2004-Jun-13 03:59 -52 04:51 1 48.86 1.32 15/jun E CP 15/jun E CP CIR

SL SL
CP CP

142 2004-Dec-11 10:41 -58 01:44 4- 39.04 3.13 13/dec D CP 13/dec D CP ICME
144 2005-Jan-11 12:43 -57 00:51 5+ 12.13 0.93 12/jan E SJC 12/jan E SJC CIR
151 2005-Apr-11 06:22 -80 02:40 5 20.29 13.07 12/apr E SJC 12/apr E SJC SIR

SL SL
SJC SJC

157 2005-Jun-04 09:07 -54 02:17 4- 65.16 2.82 07/jun E SJC 07/jun E SJC CIR
162 2005-Jul-17 20:02 -84 03:45 5+ 7.72 7.95 18/jul E SL 18/jul E SL ICME
163 2005-Jul-27 16:39 -62 02:01 5+ 9.37 6.98 28/jul E SJC 28/jul E SJC CIR
169 2005-Oct-06 22:07 -61 04:31 4+ 30.39 4.25 8/oct E SJC 8/oct E SJC CIR

SL
SJC
SL SL

SJC SJC

CIR

CIR

CIR

CIRI14/oct

24/sep

ICMEE6/aug

ICME

178

180

11:132006-Apr-21

-6910:532006-Jul-27

4+00:54-59

28/jul5.2214.775+01:40

155

SJCE22/aprE22/apr1.9213.68

03.99505:00-9801:012005-May-20 E20,21/mayE21/may7.63

19.9710.98505:02-6418:032004-Oct-12138 13/oct

115 504:36

28/mar2.8520.265+01:51

-6814:282003-Sep-23

-6405:352004-Mar-27127

24/sep7.2214.13

2003-Aug-04111 14:00

27/jul3.920.394+04:50-70

8.7237.566-03:34-60

08:262003-Jul-26110

103 01:552003-May-09 E10/mayE5+04:37-93 14.3326.70

102 5-04:30-5122:12 0.9830.302003-Apr-07

D

E

9/apr

6/aug

10/may

E27/julE

E

E

E9/aprE

E

E28/mar

ICME

E28/julE

CIR

CIR
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Tabela 13 - Continuação das tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

 
  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
181 2006-Aug-06 21:35 -71 04:27 5 6.86 2.02 7/aug E SL 7/aug E SL CIR
183 2006-Sep-03 21:20 -72 02:01 6- 4.67 1.80 4/sep E SL 4/sep E SL CIR
185 2006-Sep-30 00:00 -57 00:51 5- 24.85 5.47 1/oct E SL 1/oct E SL ICME

SL SL
SJC SJC
SL SL

SJC SJC
200 2008-Sep-03 12:43 -67 00:58 6 12.24 1.97 4/sep D CP 4/sep D CP CIR
202 2009-Jul-21 18:39 -95 02:55 6- 08.26 23.98 22/jul D CP 22,23/jul D CP ICME

I CP I CP
E SL E SL

CP CP
SL SL

217 2011-Mar-09 18:53 -92 02:28 5+ 31.58 * 11/mar I SL 11/mar I SL
CP CP
SL SL

D CP D CP
E SL E SL

226 2011-Sep-09 09:42 -77 02:02 5- 16.33 2.57 10/sep D SL 10/sep D SL ICME
I CP I CP
E SL E SL

CP CP
SL SL

234 2012-Jan-22 03:12 -88 00:49 4- 21.62 12.32 23/jan E SL 23/jan E SL ICME
CP CP
SL SL

243 2012-Mar-27 03:23 -68 01:50 6+ 22.44 9.18 28/mar E SL 28/mar E SL
CP CP
SL SL

04:56-7017:002012-Apr-04244

237

E5/aprE5/apr8.711.934

11.296-00:56-7613:382012-Feb-18 E19/feb19/feb10.88

04:30-5902:46

231 29/sep0.682.05

03:43-7118:052011-Sep-27230

2011-Jun-30223

00:05-7422:052011-Sep-28

31/jun1.6325.734-

05/jun0.6508.764-

28/sep13.369.634+

222

206 05:272010-Apr-05

1.328.65

I6/apr27.55

03:50-53

29.385-04:41-90

21:202009-Aug-05

02:19-6017:332011-Jun-04

203 6/aug6/aug1.4206.494

194 4+05:39-7121:002007-Mar-31 31,01/junE01/jun

2007-Mar-23193 05:53-7902:28 6.1227.414- 24/mar

E

E24/marE

E05/junE

D6/apr

28/sep

E

E

31/jun

29/sep E

SIR

ICME

ICME

ICME

ICME

CIR

CIR

CIR
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Tabela 14 - Continuação das tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

 
 

 
  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
I CP I CP
E SL E SL
I CP CP
E SL SL
E SL E SL
D CP D CP

SL SL
CP CP
SL SL
CP CP

E SL SL
D CP CP
E SL E SL
I CP I CP

SL SL
CP CP
SL SL
CP CP

279 2013-Oct-01 22:55 -90 03:39 8- 04.73 27.63 2/oct E SL 2/oct E SL ICME
SL SL
CP CP 

12/apr E 12/apr E ICME290 2014-Apr-11 01:37 -92 05:32 4+ 27.91 10.62

01:30-5415:422013-Aug-15277

274

E16/augE16/aug1.3809.805+

10.79304:40-5717:522013-Jul-09

06/jul20.0717.815-

E10/julE10/jul3.12

02:52-5321:442013-May-25269

15:112013-May-24267

2013-Jul-05273 05:39-8011:50

26/may0.6305.124-

E18/mayE18/may10.5714.78

26/may E

2013-Mar-20263

266

E25/mayE25/may3.1211.59502:47

5+00:44-6709:572013-May-17

-65

21/mar11.2508.264+00:57-6816:41

5-01:46-6416:38

2012-Apr-12245 13/apr13/apr2.6516.335

E23/may23/may10.6733.12

02:05-5609:45

248 2012-May-21

21/mar

06/jul

SIR

ICME

ICME

ICME

ICME

SIR
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Tabela 15 - Tempestades geomagnéticas de nível forte. 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
SL SL

SJC SJC
SL E SL

SJC I SJC
E SL E SL
I SJC I SJC
E SL E SL
D SJC I SJC
I SL I SL
E SJC E CP

SL SL
SJC SJC

69 2002-Mar-23 08:37 -114 05:49 6 21.20 27.74 24/mar E SJC 24/mar E SJC ICME 
70 2002-Apr-17 08:07 -151 04:55 6- 20.71 24.73 18/apr E SJC ICME
71 2002-Apr-19 05:35 -185 03:01 7+ 21.43 66.78 20/apr E SJC 21,22/apr E SJC ICME 

SL SL
SJC SJC
SL SL

SJC SJC
D SL SL
E SJC SJC

SL SL
CP CP

E SL E SL
D CP I CP

126 2004-Mar-09 08:03 -101 02:34 6 18.51 32.35 10/mar E CP 10,11/mar I CP CIR
145 2005-Jan-17 04:48 -107 05:25 8- 24.62 10.48 18/jan E SJC 18/jan E SJC ICME
146 2005-Jan-21 14:12 -101 03:12 6 13.00 30.03 22/jan E SJC 22,23/jan D SJC ICME

SL
SJC

E CP SL
D SL CP

25/may

2006-Apr-08176 9.9321.35603:51-10706:30

2008-Mar-08 08:42 -100 02:40

SJCE9/aprE9/apr

02:39-12506:212003-Jul-10108 12,13/jul12/jul18.8744.307-

106

83

E01/junE01/jun10.4716.195+

4.166+02:22-10922:122002-Sep-03 E4/sep4/sep19.53

05:08-10112:562003-Jun-01

81

E21/augE21/aug15.6359.145+02:56

601:55-11520:092002-Aug-01

-11915:462002-Aug-1882

D1/augD1/aug6.725.74

*12.8 D01/octE01/oct

*25.37

2001-Sep-3053 605:15-14316:24

E 17/may

27.35.3

17

20:422000-May-2310

-12221:462001-Apr-1744

503:23-10802:012000-Aug-10

7+03:03

2000-Jan-212

24/may62.9804.107-00:48-173

21.7226.096+00:17-10122:11

17/may

23/jan I23/janI

E

9 2000-May-16 20:00 -100 02:37 6 06.62 16.56

6- 17.96 11.17 09/mar 09/mar199

11,12/aug11/aug

18/apr
17/apr

ICME 

ICME 

CIR 

ICME 

CIR

CIR

CIR

CIR

ICME

ICME

ICME 

ICME 

CIR
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Tabela 16 - Continuação das tempestades geomagnéticas de nível forte. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
CP CP
SL SL

D CP 10/mar D CP
E SL 11/mar I CP

10,11/mar E SL
I CP CP
E SL SL

CP D CP
SL E SL
CP CP
SL SL
CP D CP
SL E SL

258 2012-Nov-13 11:45 -118 04:30 6- 16.75 26.7 14/nov E CP 14,15/nov E CP ICME
270 2013-May-31 21:00 -137 04:49 6+ 07.81 17.9 01/jun E SL 01/jun E SL
272 2013-Jun-27 11:41 -111 03:37 6+ 39.87 27.3 29/jun E SL 29,30/jun E SL ICME

SL SL
CP CP
SL SL
CP CP

E

ICME

288 2014-Feb-20 00:20 -102 02:57 6 02.62 54.35 20/feb E 20/21/22/feb E ICME

19/feb E19/feb E287 2014-Feb-18 10:06 -127 05:24 6+ 19.30 *

02:05

-10613:54

42.556

2012-Oct-12

E

16.786+

-11607:322012-Oct-07

-12617:002011-Aug-05

E24,25/apr24/apr42.3524.156-00:30-125

09/mar50.321.18805:15-150

256 13/oct13/oct18.115.116-05:01

01:20-13808:332012-Sep-30 01/octE30/sep18.3

9/octE9/oct12.5

240

00:212012-Apr-23246

255

254

08:042012-Mar-08

E6,7/augE6/aug36.6307.45225 500:27 ICME

ICME

ICME

ICME

ICME

ICME
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Tabela 17 - Tempestades geomagnéticas de nível intensa. 

 
 

 
Tabela 18 - Tempestades geomagnéticas de nível superintensa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
SL
CP

118 2003-Oct-29 03:11 -223 05:57 9 2.77 * 29/oct I CP 30/oct E CP ICME 
154 2005-May-14 23:38 -305 05:21 8+ 05.72 92.13 15/may E SJC 16,17,18/may E SJC ICME 

ICME 2001-Nov-0559 68.42.29-01:06-32022:52 D6,7/novCPI06/nov

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite Fase Ppal. Status Estação Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
40 2001-Mar-30 21:52 -437 05:06 9- 7.2 61.6 02/apr D SJC 01,02/apr D SL ICME 

D SL SL
I CP CP

ICME 139 9-02:58-39315:272004-Nov-07 11.52 E08/nov08/nov*
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APÊNDICE C: Eventos de Tempestade Geomagnética Tipo-C 
 

Tabela 19 - Tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

 
Siglas: F.I-P: Fase Inicial-Principal / F.Rec: Fase de Recuperação  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
SL

SJC
SL

SJC
11 2000-Jun-08 06:11 -90 16:00 6+ 9.82 20.35 08/jun E SJC ICME 
12 2000-Jun-25 21:00 -80 14:46 4+ 17.77 18.25 26,27/jun E SJC ICME 
15 2000-Jul-19 12:27 -97 06:56 5 18.48 33.48 21/jul E SJC ICME 

SL
SJC

33 2001-Jan-23 07:48 -78 15:24 4 31.60 31.05 24,25/jan D SL ICME 
34 2001-Jan-31 05:07 -62 13:31 4- 8.40 17.78 31,01/feb E SL CHOQUE
38 2001-Mar-22 10:42 -78 12:46 5 26.1 9.5 23/mar I SL CHOQUE 
39 2001-Mar-27 14:47 -92 11:03 6+ 20.3 16.1 28/mar D SL ICME 
43 2001-Apr-13 04:34 -71 17:50 7+ 13.3 16.1 14/apr E SL ICME 

SL
SJC
SL
CP

87 2002-Oct-23 15:12 -88 17:35 6- 26.38 19.87 24,25/oct I SL CIR
89 2002-Dec-18 21:00 -79 15:55 5- 18.92 * 19,20/dec I SL SIR
95 2003-Feb-01 10:05 -84 12:24 6- 26.32 20.68 2,3/feb E CP ICME 

I SL
E CP

SL
CP

161 2005-Jul-13 02:12 -57 14:36 4+ 12.4 5.67 13/jul E SJC
170 2005-Oct-31 00:42 -78 16:53 5 16.18 10.7 01/nov E SJC ICME

141 2004-Nov-11

65 E6/feb24.917.65

-6301:402003-Mar-20101 20/mar4.114.604+16:16

17:32-8023:572002-Feb-04

16:11-9006:242001-Sep-2350 I23,24/sep24.39.86

4-

09:59-7304:312000-Feb-14

21 E13/aug12.6012.244+16:17-6704:032000-Sep-12

D13,14/nov77.2216.574+06:44-9714:10

5 I15/fev17.595.465+

08:18-7313:412000-Mar-306 E31/mar18.4718.62

ICME 

ICME 

SIR

CIR

ICME 

ICME

ICME
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Tabela 20 - Continuação das tempestades geomagnéticas de nível moderada. 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque

175 2006-Apr-03 10:45 -93 09:12 5+ 46.45 13.08 5/apr D SL CIR
E SL
I SJC

SL
CP

201 2008-Oct-11 04:11 -65 08:29 3+ 04.30 20.22 11,12/oct E CP CIR
208 2010-May-02 06:08 -77 17:31 6- 11.38 13.48 2,3/may D CP SIR

CP
SL

D CP
I SL
D CP
E SL

228 2011-Sep-17 02:11 -63 15:31 4+ 13.33 9.32 17/sep E CP ICME
E CP
D SL

CP
SL
CP
SL

D CP
E SL
D CP
E SL
I CP
E SL

250 2012-Jun-16 17:19 -69 10:42 6 17.38 27.58 17,18/oct D CP ICME
257 2012-Oct-31 21:00 -68 17:01 4+ 20.01 8.27 01/nov D CP ICME

239

12,13/mar17.5708.084-

12:062012-Jan-24

15.910.18608:11

07:45-82

-9422:00

14.7319.654+

2011-May-27

07/mar16.474.96-

242 15,16/mar20.56.87516:56

14:20-6706:152012-Mar-12241

-7910:042012-Mar-15

-9801:242012-Mar-07 06:18

235

238 I27/feb5.207.574+

14:04-5904:392012-Feb-14236 D15/feb9.7533.41

25/jan

3

16:18-6208:442012-Feb-27

28/may221

213

6,7/apr12.6809.564+16:07-6506:332011-Apr-06219

20,21/nov8.526.21198

I11,12/oct29.0214.25416:00-7601:45

3+17:24-6715:112007-Nov-19

2010-Oct-11

5-17:52-6008:362007-Oct-25

11,12/dec18.453.134+15:26-6210:182005-Dec-09171

197 25/oct7.209.26

CIR
I SL

ICME

ICME

ICME

ICME

ICME

ICME

CIR

ICME

SIR

E
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Tabela 21 - Tempestades geomagnéticas de nível forte. 

 
  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
SL

SJC
I SL
D SJC

SL
SJC
SL

SJC
37 2001-Mar-19 08:14 -165 10:22 7+ 26.1 41.3 20,21/mar E SL ICME 

SL
CP

D SL
E SJC

SL
CP

58 2001-Oct-31 10:48 -102 07:41 5 20.8 22.8 01/nov I SJC ICME 
73 2002-May-11 07:14 -110 16:57 5+ 11.72 30.98 11,12/may E SJC ICME 
76 2002-May-23 07:50 -116 14:00 8+ 6.17 49.5 23,24/may E CP ICME 

1,2/oct E SL
2/oct D SJC

88 2002-Nov-20 07:49 -127 07:14 5+ 23.41 51.5 21,22/nov E SL CIR
D SL
E CP

SL
CP

E SL
D CP

124 2004-Jan-21 22:37 -137 10:27 7- 11.83 22.28 22,23/jan I CP ICME 
125 2004-Feb-10 22:25 -107 14:13 6+ 15.79 9.23 11/feb E CP CIR

ICME

ICME 

ICME

ICME 

ICME 

ICME 

ICME

CIR

ICME

-13911:212003-Aug-17113 18/aug

-16302:122003-Jun-18107

18.6224.18711:32

6 40.25 11.85 16/jul

05:152002-Sep-3085

18/jun34.204.007-06:12

35.0228.687-09:56-154

05:062001-Oct-03

08:24-15000:192001-Oct-2857 D29/oct49.88.17-

3,4/oct35.16.33711:26-18854

2000-Nov-1029

10.4426.20

E22/apr25.923.76+12:4245

09:32-10703:19

-10413:012001-Apr-21

ICME 

ICME 

08:35-16520:522000-Feb-114 I12/feb23.5911.717-

10:45 06/oct-18721:542000-Oct-0223 34.5756.658-

25

E11/nov19.4506.215+

511:34-10109:222000-Oct-13

E109 2003-Jul-14 16:09 -100 08:24

I14/oct
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Tabela 22 - Continuação das tempestades geomagnéticas de nível forte. 

 
 

  

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
134 2004-Jul-24 03:13 -168 15:32 7+ 36.31 * 24,25/jul I CP ICME 

9/may I SL
10/may E SL

9/10/may E SJC
156 2005-May-29 06:52 -127 16:30 7- 33.63 15.48 30,31/may E SJC ICME 
159 2005-Jun-21 16:02 -101 07:50 5 39.79 21.48 23/jun E SJC CIR

SL
SJC

164 2005-Aug-24 03:14 -179 08:50 9- 05.60 36.37 24,25/aug E CP ICME 
E SL
D CP

SL
CP
SL

SJC
15,16/jul E

16,17 D
15-17/jul E SL

SL
CP

ICME

CHOQUE

CHOQUE 

ICME 

CIR

E17-19/mar43.0514.457-

2006-Apr-13177

17:28-13203:012013-Mar-17262

15:102012-Jul-14252 CP55.8815.91607:05-123

167

E14,15/apr50.1521.24706:22-11109:07

6+07:05-13711:012005-Sep-09

-11916:082005-Aug-30165

E11,12/sep31.7844.06

30,31/aug21.1524.027-16:09

-11400:372005-Jul-10160

16:162005-May-07153 -117

E10,11/jul11.516.586-

52.124.785+

17:12

17:03

ICME

ICME
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Tabela 23  Tempestades geomagnéticas de nível intensa. 

 
 

 
Tabela 24 - Tempestades geomagnéticas de nível superintensa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
18 2000-Aug-11 15:46 -235 07:08 8- 15.38 17.67 12/aug E SL ICME 

SL
CP

135 2004-Jul-26 19:50 -208 10:38 9- 14.79 79.63 28,29/jul E CP ICME
I SL
E SJC

06:31

ICME

ICME10,11/nov*15.098+-28215:252004-Nov-09140

60 I/D25,26/nov63.56.78+09:37-23402:562001-Nov-24

Evento Data SSC SSC (LT) SYM-H (nT) SYM-H (LT) Kp Duração F. I-P(h) Duração F. Rec(h) Noite(s) da Fase Rec. Status Estação Choque
21/nov D
22/nov I

ICME-49005:032003-Nov-20122 15:18 SJC70.6510.259-
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	RESUMO
	Este estudo tem como objetivo principal investigar as variabilidades de longo prazo das cintilações ionosféricas, durante períodos geomagneticamente calmos e perturbados, numa região de baixa latitude localizada no setor brasileiro. A pesquisa foi conduzida a partir da análise de 17 anos de dados de cintilação na amplitude dos sinais L1 (1,575 GHz) dos satélites do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Inicialmente investigou-se a climatologia das cintilações ionosféricas em Cachoeira Paulista (22,4°S; 45,0°O) durante períodos geomagneticamente calmos (1997-2014). Os resultados mostram que a ocorrência das cintilações concorda com a distribuição sazonal de ocorrência das irregularidades ionosféricas (bolhas de plasma). Além da dependência com o ciclo solar, outro aspecto relevante observado dos resultados sugere que a ocorrência climatológica das cintilações em Cachoeira Paulista foi modulada pela variação secular da latitude magnética. A pesquisa foi complementada a partir de um estudo de caracterização estatística das cintilações empregando o modelo de distribuição (-(. Os resultados mostram que, independentemente do nível de atividade solar, o modelo concorda com os dados experimentais quando o índice de cintilação S4 é inferior a 0,8. Analogamente, em termos de estatística de ordem superior os parâmetros não variaram ao longo de um ciclo solar. Em seguida, investigou-se as variabilidades das cintilações quando da ação de campos elétricos magnetosféricos, de forma que a propagação destes campos elétricos perturbados até as latitudes equatoriais pelos processos de penetração direta de campos elétricos (PPEF) e campos elétricos do dínamo perturbado (DDEF), provocaram modificações drásticas nos processos eletrodinâmicos da ionosfera equatorial, principalmente nas condições de desenvolvimento das bolhas de plasma. A atividade das cintilações durante os períodos perturbados foi analisada a partir de 303 eventos de tempestades geomagnéticas (SYM-H ≤ -50 nT) ocorridas entre 2000 e 2014, e a investigação foi estendida para a estação de São Luís (2,3°S; 44,2°O) e a estação de São José dos Campos (23,1°S; 45,8°O). Os eventos de tempestades foram classificados quanto aos diferentes tipos, intensidades e estruturas de choque solar-interplanetária, e uma análise estatística das cintilações foi detalhada para as estações de observação. De uma maneira geral, os resultados revelam que o aumento gradual da atividade geomagnética resulta em uma inibição relativa das cintilações, principalmente para os níveis mais intensos com S4 > 0,5. Finalmente, foram selecionados cinco diferentes tipos de eventos de tempestade com o objetivo de se investigar a resposta das cintilações ionosféricas, sendo que em dois eventos onde o mínimo no índice SYM-H ocorreu próximo aos horários dos terminadouros do anoitecer ou do amanhecer os resultados divergiram daquilo que era fisicamente esperado. No entanto, notou-se dos resultados que a intensidade da corrente de anel e o horário de transição entre as fases principal e de recuperação de uma tempestade são importantes para se estabelecer os processos que atuam na geração e inibição das irregularidades da região F equatorial. 
	Palavras chave: Ionosfera equatorial, Irregularidades ionosféricas, Tempestades geomagnéticas, Campos elétricos perturbados, GPS, Cintilação, ROTI, Modelagem ionosférica. 
	ABSTRACT
	The main objective of this study is to investigate the long-term variability of ionospheric scintillations, during geomagnetically quiet and disturbed periods, over the low latitude region in the Brazilian sector. The research was carried out by analyzing 17 years of GPS L1-frequency (1.575 GHz) amplitude scintillation data. At first, it was analyzed the climatology of ionospheric scintillations at Cachoeira Paulista site (22.4ºS, 45.0ºW) during geomagnetically quiet periods from 1997 to 2014. The results show that the occurrence of scintillations agrees with the seasonal distribution of occurrence of ionospheric (plasma bubble) irregularities. In addition to the solar cycle dependence, the results suggest that the occurrence climatology of scintillations is also being modulated by the secular variation in the dip latitude of Cachoeira Paulista. The investigation was complemented by the study of statistical characterization of scintillations using the (-( distribution model. The results show that, independently of the solar activity level, the (-( model fits quite well with the experimental data when the scintillation index S4 < 0.8. Analogously, in terms of higher-order statistics the parameters did not vary along the solar cycle. Then, it was analyzed the variability of scintillations owing to magnetosphere-ionosphere coupling for storm time disturbance electric field propagation to equatorial latitudes through the processes of prompt penetration (PPEF) and disturbance dynamo (DDEF). These disturbed electric fields caused drastic changes on the electrodynamics of the equatorial ionosphere, especially in terms of their impact on the conditions of ionospheric plasma bubble development. The scintillation activity during geomagnetically disturbed periods were analyzed for the stations of São Luis (2.3°S; 44.2°W) and São José dos Campos (23.1°S; 45.8°W) during 303 events of geomagnetic storms (SYM-H ≤ -50 nT) occurred from 2000 to 2014. The events of geomagnetic storm were classified according to their different types, intensities and solar wind drivers, so that a detailed statistical study of scintillations was performed for both stations. In general, the results reveal that a progressive increase of magnetic activity resulted in inhibition of irregularities causing scintillations, mainly for the high scintillation levels with S4 > 0.5. Finally, five different events of geomagnetic storm were selected with the aim to study the response of ionospheric scintillations to the disturbance electric fields. In two events where the maximum SYM-H excursion occurred close to the dawn or dusk terminators the results diverged from that physically expected. However, it has also been noticed from the results that the intensity of the ring current and the local time when the ring current changes from injection to recovery appears to play a leading role in establishing the conditions necessary for equatorial F layer irregularity generation and inhibition.
	Keywords: Equatorial ionosphere, Ionospheric irregularities, Geomagnetic storms, Disturbance electric fields, GPS, Scintillation, ROTI, Ionospheric modeling 
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	1 INTRODUÇÃO
	1.1 Objetivos da Pesquisa

	A principal motivação deste trabalho de tese consiste em estudar, pela primeira vez, a variabilidade temporal das irregularidades do meio ionosférico no setor brasileiro durante os eventos de tempestades geomagnéticas que ocorreram entre os anos de 2000 a 2014. A pesquisa é realizada através de observações dos efeitos dessas irregularidades sobre os sinais recebidos dos satélites do Sistema de Posicionamento Global (GPS). O período de investigação abrange os anos de máximos e mínimo da atividade solar entre os ciclos 23 e 24. Com isso, a partir da análise estatística da ocorrência das cintilações (flutuações) na amplitude dos sinais da frequência L1 (1,575 GHz) do GPS durante os períodos geomagneticamente perturbados, foi estudado a variabilidade das irregularidades que causam estas flutuações. Concomitante a isto, foi realizado um estudo destas irregularidades ionosféricas através dos resultados obtidos da taxa de variação do TEC (ROT), e introduzido nos trabalhos do grupo de pesquisa em Física Espacial da UNIVAP um índice que já tem sido empregado pela comunidade na investigação de irregularidades ionosféricas, conhecido como o índice da taxa de variação do TEC (ROTI).
	Durante os períodos geomagneticamente calmos, a ionosfera equatorial é conhecida por ser fortemente controlada pelos campos elétricos decorrentes dos mecanismos dos dínamos das regiões E e F. Esses campos elétricos, basicamente, determinam o comportamento regular da maioria dos fenômenos da ionosfera na região tropical, tais como: a anomalia de ionização equatorial (EIA), os processos da corrente do eletrojato equatorial (EEJ) e as irregularidades/instabilidades da ionosfera noturna (associadas aos eventos das bolhas de plasma/spread-F equatorial) (KELLEY, 1990; ABDU, BATISTA, et al., 1995; ABDU, 2005). Durante os períodos geomagneticamente perturbados, um número expressivo de processos resultantes dos efeitos de alta latitude (sistema magnetosfera-termosfera-ionosfera) pode afetar significativamente a eletrodinâmica equatorial, que passa a ser fortemente controlada por campos elétricos perturbados. Estes campos elétricos podem modificar o comportamento ionosférico local, resultando em uma mudança drástica no padrão de deriva vertical do plasma da região F (campo elétrico zonal), em variações da altura da camada ionosférica, nos níveis de densidade eletrônica da ionosfera e na distribuição do plasma ionosférico na região da EIA. De acordo com Abdu et al. (1995), as respostas ionosféricas aos campos elétricos perturbados têm sido amplamente investigadas através do uso de equipamentos de rádio sondagem (radares e ionossondas), equipamentos passivos (receptores GPS, imageadores e magnetômetros), bem como a utilização de técnicas de simulações computacionais (por exemplo, FEJER, 1979a; BLANC; RICHMOND, 1980; FEJER, 1986; GONZALEZ et al., 1979; KELLEY et al., 1979; REDDY et al., 1979; KIKUCHI, 1986; SOMAYAJULU et al., 1987; FORBES, 1989; SASTRI et al., 1992; ABDU et al., 1991; ABDU et al., 1993; SPIRO et al.,1988; SOBRAL et al., 1997; RICHMOND et al., 2003; TSURUTANI et al., 2008, entre outros). 
	A ação de campos elétricos e ventos neutros termosféricos perturbados sobre a ionosfera equatorial e de baixa latitude pode ocorrer através dos seguintes mecanismos: (1) Penetração direta dos campos elétricos magnetosféricos (PPEF) (KELLEY, 1990); (2) Campo elétrico de dínamo perturbado (BLANC e RICHMOND, 1980); e (3) Ventos termosféricos perturbados em baixas latitudes associado com o efeito do dínamo perturbado (BLANC e RICHMOND, 1980; SPIRO, WOLF e FEJER, 1988; ABDU, BATISTA, et al., 1995; SOBRAL, ABDU e GONZÁLEZ, 1997; ABDU, BATISTA, et al., 2003; RICHMOND, PEYMIRAT e ROBLE, 2003). O PPEF conduzido pelo campo elétrico de convecção magnetosférica se comunica com a ionosfera através das linhas de campo da calota polar (conhecida por região 1), enquanto que a corrente da região 2 tende a blindar a penetração destes campos elétricos perturbados. A penetração dos campos elétricos perturbados que ocorre durante a fase principal das tempestades, provoca uma falha temporária nos mecanismos de blindagem das correntes da região 1 e da região 2, e que podem permanecer durante alguns minutos até várias horas. Antes da blindagem voltar a ser definitivamente efetiva, ou seja, quando o campo magnético interplanetário (IMF) estiver apontado para sul, um campo elétrico “undershielding” leste (oeste) durante o dia (noite) irá penetrar na ionosfera. Porém, quando o IMF se voltar para norte, um campo elétrico “overshielding” oeste (leste) durante o dia (noite) irá penetrar na ionosfera, isto é, haverá um enfraquecimento da convecção magnetosférica, resultando na fase de recuperação da tempestade (ABDU, 2012; YEERAM, 2017).
	Conforme abordado amplamente na literatura, uma tempestade geomagnética é a resposta da magnetosfera devido a interação de uma estrutura solar geoefetiva com o campo magnético terrestre. As estruturas solares que podem causar tempestades geomagnéticas são a Ejeção de Massa Coronal Interplanetária (Interplanetary Coronal Mass Ejection - ICME) e a Região de Interação Corrotante (Corotating Interaction Region – CIR) (ZHANG, RICHARDSON, et al., 2007). As ICMEs ocorrem predominantemente no período de máxima atividade solar e são consequência da ejeção do plasma solar através do meio interplanetário, que podem estar associadas a explosões solares. As CIRs são regiões de interação entre feixes de vento solar rápido e lento, onde o feixe rápido comprime o feixe lento alterando a configuração do plasma do vento solar. As CIRs ocorrem predominantemente na fase descendente de um ciclo solar e próximo ao mínimo, e como a fonte do feixe rápido (buracos coronais) permanece estável por vários dias, as CIRs também permanecem estáveis durante o período de rotação do sol, e por isso são chamadas de eventos recorrentes ou corrotantes (DENTON, BOROVSKY, et al., 2006). 
	De acordo com Kintner et al. (2007), os efeitos resultantes das irregularidades presentes na densidade eletrônica do plasma ionosférico sobre a propagação das ondas de rádio foram inicialmente divulgados por Hey et al. (1946), através de observações de flutuações na amplitude e na fase dos sinais. Essas flutuações ou cintilações são um dos efeitos mais conhecidos quando se estuda o clima espacial da ionosfera. As cintilações ionosféricas, quando suficientemente intensas, deterioram a qualidade do sinal de telecomunicações transionosférica de tal forma a reduzir o conteúdo da informação, ou até mesmo, provocar falhas na recepção do sinal. As flutuações na amplitude e fase dos sinais dos satélites provocados pelas irregularidades ionosféricas podem causar interrupções nos sistemas de navegação e comunicação por satélite. Por outro lado, essas flutuações podem ser utilizadas como base para se estudar o comportamento da ionosfera, contribuindo para um aprimoramento na aplicação de métodos científicos e na modernização dos Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) (KINTNER, LEDVINA e DE PAULA, 2007; MUELLA, DE PAULA, et al., 2009).
	Conforme apresentado nos estudos de Basu et al. (1988), Aarons et al. (1997), Pi et al. (1997), de Paula et al. (2003), Kintner et al. (2007), Muella et al. (2008) e Muella et al. (2009), nas últimas décadas, com o advento da utilização em massa dos sistemas GNSS, medidas obtidas através dos satélites empregados nesses sistemas têm enriquecido significativamente as pesquisas sobre o comportamento da ionosfera. Segundo os estudos destes autores, verificou-se que as regiões mais prováveis na detecção/observação das cintilações nos sinais do GNSS devido às irregularidades ocorrem próximas ao equador magnético, incluindo as regiões das cristas da EIA, dentro e fora das zonas aurorais e na calota polar (BASU, MACKENZIE e BASU, 1988). Grande parte das pesquisas relacionadas a climatologia das cintilações tem sido conduzidas ao longo das regiões equatorial e de baixa latitude pelo fato de apresentarem altos níveis de cintilação, principalmente entre os períodos logo após o entardecer e por volta da meia noite no horário local (BASU, GROVES, et al., 2002; DE PAULA, RODRIGUES, et al., 2003; KINTNER, LEDVINA e DE PAULA, 2007). Ao contrário das cintilações observadas em baixas latitudes, o nível das cintilações nas regiões de alta latitude é geralmente moderado e a cintilação em fase é mais frequente e intensa do que a cintilação em amplitude (AARONS, 1997; SKONE, FENG, et al., 2008).
	No início dos anos 90, vários grupos de pesquisadores adotaram um método capaz de medir os efeitos das irregularidades ionosféricas sobre a propagação dos sinais de rádio oriundos dos satélites GPS, a partir de observações da variação do conteúdo eletrônico total (Total Electron Content - TEC) ao longo do tempo entre satélite e receptor. Estas variações/flutuações observadas na assinatura do TEC representam a taxa de variação do TEC (Rate of TEC – ROT). A presença de depleções no TEC em larga escala e rápidas flutuações no ROT podem ser observadas durante o aumento das atividades de cintilação ionosférica associadas a presença de irregularidades (PI, MANUCCI, et al., 1997). Aarons et al. (1996) demonstraram a finalidade de tais conjuntos de dados para se estudar as características das bolhas de plasma equatorial e para investigar a evolução destas irregularidades de grande escala durante as tempestades geomagnéticas. Pi et al. (1997) observaram que, frequentemente, os dados de ROT apresentavam flutuações em torno de baixos valores, de tal forma que para identificar e apresentar estatisticamente estas irregularidades de menor escala espacial, foi definido um índice baseado no desvio padrão do ROT, designado por ROTI. Em outras palavras, o ROTI é um índice que identifica a severidade da flutuação de fase e detecta a presença de irregularidades ionosféricas, bem como, mede as estruturas irregulares do conteúdo eletrônico total (PI, MANUCCI, et al., 1997). Devido à expansão de milhares de receptores GNSS, Pi et al. (2013) empregaram técnicas utilizando mapas de ROTI, com o intuito de monitorar e medir as irregularidades ionosféricas e as atividades de cintilação no âmbito global.
	Os objetivos específicos desta pesquisa são:
	 Estudo da variabilidade das cintilações ionosféricas no setor brasileiro entre os anos de 1997 a 2014, durante períodos geomagneticamente calmos e perturbados, utilizando dados de monitores de cintilação em amplitude de sinais recebidos na frequência L1 do GPS;
	 Caracterização estatística das cintilações ionosféricas utilizando o modelo de desvanecimento (-( durante períodos distintos da atividade do ciclo solar;
	 Análise dos eventos de campos elétricos perturbados, oriundos dos processos eletrodinâmicos entre a magnetosfera e a ionosfera de alta latitude, que podem ocorrer através dos mecanismos de penetração direta de campos elétricos (PPEF) e dínamo perturbado (DD), e seus efeitos sobre a atividade das cintilações ionosféricas;
	 Análise da ocorrência das cintilações ionosféricas na região equatorial e de baixa latitude, observando suas variações diárias, sazonais, latitudinais e com a atividade solar, quando submetidas à ação de campos elétricos perturbados;
	 Identificação e classificação dos eventos de tempestade geomagnética provenientes das estruturas de choque solar-interplanetária, como a ejeção de massa coronal interplanetária (ICME) e regiões de interação corrotante (CIR);
	 Caracterização das irregularidades ionosféricas durante eventos de tempestades geomagnéticas, a partir da análise da taxa de variação de TEC (ROT) e estimativa do índice de variação do TEC (ROTI).
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	A eletrodinâmica da ionosfera é regida pela interação da atmosfera neutra com o plasma ionosférico magnetizado, isto é, a ionosfera e a termosfera formam um sistema acoplado onde campos elétricos e correntes fazem parte dos elementos básicos dos diversos processos eletrodinâmicos complexos presentes nesta região, levando em consideração a viscosidade do meio, a ação dos processos de transporte, a temperatura do plasma, etc. Particularmente, a região equatorial é considerada uma região distinta das demais pelo fato da configuração das linhas de campo geomagnético ser praticamente horizontal, isto é, a região F equatorial é conectada à região E em baixas latitudes através das linhas de campo magnético, como pode ser observado na Figura 1. A ionosfera equatorial e de baixa latitude, às vezes referida como ionosfera tropical, é caracterizada pela alta densidade de plasma e conteúdo eletrônico total. Outro aspecto importante é a grande quantidade de energia absorvida da radiação solar nesta região (50% de toda a radiação solar incidente na Terra são absorvidas dentro das latitudes compreendidas em ± 30° centrada no equador). Os processos eletrodinâmicos são responsáveis por uma variedade de fenômenos ionosféricos, e no que diz respeito à região equatorial, os tornam peculiares em relação às outras regiões. Os fenômenos mais importantes são: o sistema de corrente do eletrojato equatorial (EEJ) e suas instabilidades, a anomalia de ionização equatorial (EIA) e as irregularidades/instabilidades do plasma na ionosfera noturna (associado com os eventos de bolhas de plasma) (ABDU, 2001; ABDU, 2005).
	Figura 1 - Seção transversal meridional das linhas de campo magnético conectando as regiões conjugadas E e F ionosféricas ao longo das latitudes equatoriais.
	/
	Fonte: Modificada de Abdu (2001).
	Em razão dos processos eletrodinâmicos, o campo elétrico do dínamo da região E mapeado ao longo das linhas de campo magnético altamente condutivo controla a eletrodinâmica/transporte de plasma na região F equatorial durante o dia, enquanto que o campo elétrico do dínamo da região F pode desenvolver-se somente durante a noite, seguido pelo decréscimo da condutividade da região E logo após o pôr do sol. Durante o dia, o campo elétrico do dínamo é conduzido para leste provocando uma deriva vertical do plasma para cima (𝐸×𝐵), de tal forma que o plasma equatorial é lançado para as altitudes mais altas, configurando o efeito fonte equatorial. No momento em que a ação do gradiente de pressão e da força de gravidade começam a exercer influências sobre o plasma, inicia-se uma difusão deste ao longo das linhas de campo geomagnético de tal forma que duas cristas de ionização são formadas nas regiões de baixa latitude em torno de ± 15° a 20° do equador magnético, conhecido como Anomalia de Ionização Equatorial (Equatorial Ionization Anomaly – EIA). Em relação ao comportamento do período noturno, o campo elétrico do dínamo é para oeste, isto é, provoca uma deriva vertical do plasma para baixo (𝐸×𝐵). A Figura 2 ilustra o efeito fonte equatorial e as cristas de ionização formadas entre ± 20° do equador magnético (ABDU, 2005). 
	Figura 2 – Representação do efeito fonte equatorial conduzido pela deriva vertical do plasma (𝐸×𝐵) e a formação das cristas da Anomalia de Ionização Equatorial em ± 20°.
	/’
	Fonte: Adaptada de Kelley (1990).
	O efeito fonte como mencionado anteriormente, é uma característica peculiar da região equatorial e apresenta variações significativas em relação ao ciclo de atividade solar, bem como nas variações sazonais, porém com menor intensidade. Logo após o pôr do sol, a deriva vertical do plasma é fortemente intensificada, caracterizando-se por um pico na sua intensidade, conhecido como pico pré-reversão (ABDU, 2005). 
	Convencionalmente, o termo “deriva” quer dizer movimento de partículas carregadas (velocidade 𝑉) e “vento” denota o movimento do ar neutro (𝑈). Os sistemas de ventos da camada E e da camada F são diferentes, de tal forma que os ventos da região F são geralmente mais rápidos e com menor estrutura vertical se comparados aos ventos da região E, principalmente pela maior viscosidade molecular. Os termos listados referentes à seção de dínamos são classificados como: B = densidade de fluxo geomagnético, E = campo elétrico, e = carga do elétron, [σ] = tensor de condutividade, N = concentração de íon ou elétron (geralmente referenciado como densidade eletrônica), 𝜔 = girofrequência (Be/m, onde m = massa da partícula) e 𝜐 = frequência de colisão com as partículas neutras. Os índices subscritos “i” e “e” representam íons e elétrons, respectivamente (RISHBETH, 1997).
	A teoria da condutividade ionosférica foi desenvolvida por vários cientistas, por exemplo, Cowling (1945), Maeda (1952), Baker e Martyn, (1953) e Chapman (1956) (KELLEY, 1990). Conforme discutido por estes autores, a ionosfera transporta correntes elétricas pelo fato de ventos e campos elétricos conduzirem íons e elétrons em diferentes direções. Durante o dia, a maior parte do fluxo de corrente ionosférica flui na região E numa altitude entre 100-130 km, onde (𝜐/𝜔)i > 1 e (𝜐/𝜔)e < 1. À noite, a ionização da região E quase se extingue, pelo menos nas médias e baixas latitudes, e o dínamo da região F em torno de 300 km (RISHBETH, 1997) transporta a maior parte da corrente apesar do pequeno valor do (𝜐/𝜔)i nestas altitudes. Em médias latitudes, a região D em torno dos 70-90 km transporta pequenas quantidades de corrente em qualquer período do dia devido à pequena quantidade da densidade eletrônica N. Em todas as altitudes acima da camada D, (𝜐/𝜔)e << 1 e os elétrons são ‘congelados’ nas linhas de campo geomagnético, de forma que não se movem perpendicularmente ao campo magnético 𝐵 pelo vento neutro. Entretanto, os elétrons são movidos por um campo elétrico 𝐸 com uma velocidade 𝐸×𝐵𝐵2, o mesmo que os dos íons. 
	Em todas as altitudes da ionosfera (𝜐/𝜔)e excede (𝜐/𝜔)i por um fator da ordem de 1000. Este fator depende de alguns aspectos, tais como: (a) a relação de girofrequência, 𝜔𝑒𝜔𝑖=𝑚𝑖𝑚𝑒= 230 para íons de NO+ que são espécies dominantes na camada E; (b) a seção transversal para a transferência de momento, que são maiores para as colisões íon-neutro do que para as colisões elétron-neutro e; (c) as velocidades relativas da colisão de partículas – íons e elétrons se movem em velocidades similares, porém os elétrons se movem mais rápido que os íons por um fator de 𝑚𝑖𝑚𝑒 (RISHBETH, 1997). A atração lunar e, principalmente, o gradiente de pressão gerado pela absorção da energia solar em torno da estratopausa (~50 km) induzem oscilações nas marés na atmosfera, que faz com que surjam ventos neutros na região E. Estes ventos neutros com velocidade 𝑈, soprando através das linhas de campo geomagnético, induzem campos elétricos 𝐸=𝑈×𝐵. Estes campos elétricos movimentam íons e elétrons em sentidos opostos, gerando por sua vez um sistema de correntes que é dado por (RISHBETH, 1997):
	(1)
	em que 𝐽 é a densidade de corrente e [σ] é o tensor de condutividade. É comum introduzir o tensor de condutividade [σ] na qual, escrito em termos de componentes cartesianos com o campo geomagnético 𝐵 paralelo ao eixo z, é dado por (RISHBETH, 1997):
	(2)
	[𝜎]=𝜎𝑃−𝜎𝐻0𝜎𝐻𝜎𝑃000𝜎0,
	em que 𝜎0, 𝜎𝑃, 𝜎𝐻 são respectivamente a condutividade paralela, direta ou longitudinal, a condutividade Pedersen ou transversal e a condutividade Hall. Os valores típicos das condutividades ionosféricas Paralela, Pedersen e Hall são apresentados na Figura 3.
	Figura 3 – Comportamento dos perfis da ionosfera representada pelas condutividades direta (𝜎0), Pedersen (𝜎𝑃) e Hall (𝜎𝐻).
	/
	Fonte: Abdu (2005), originalmente de Akasofu e Chapman (1972).
	Na direção do campo magnético 𝐵 (isto é, na direção z), a componente de campo elétrico 𝐸𝑧 cria uma corrente elétrica em sua própria direção, denominada como corrente paralela ou direta. A condutividade na direção paralela ao campo magnético 𝐵 é dada por (KIRCHHOFF, 1991; RISHBETH, 1997):
	(3)
	em que 𝑚𝑒,𝑖 representa a massa dos elétrons e dos íons, 𝑒 representa a carga do elétron, 𝑁 representa a densidade de plasma e 𝜈𝑒,𝑖 representa a frequência de colisão dos elétrons e íons.
	O campo elétrico perpendicular a 𝐵 e 𝐸𝑥 cria uma corrente elétrica na sua própria direção e sentido. A condutividade Pedersen na direção paralela de 𝐸 e perpendicular a 𝐵 é definida pela expressão:
	(4)
	Além disso, 𝐸𝑥 cria também uma corrente elétrica perpendicularmente a sua direção, no sentido y, ou seja, a corrente Hall. A condutividade Hall na direção perpendicular a 𝐸 e perpendicular a 𝐵 é dado por (KIRCHHOFF, 1991; RISHBETH, 1997):
	(5)
	A contribuição eletrônica domina, pois, a corrente Hall é principalmente transportada por elétrons movendo na direção 𝐸×𝐵, com a corrente fluindo na direção de 𝐵×𝐸. Nas altitudes bem acima do nível onde (𝜐/𝜔)i =1, as contribuições dos íons e elétrons se cancelam, e a corrente Hall rapidamente diminui para zero com o aumento da altura.
	Os processos de transporte na ionosfera e termosfera, capazes de deslocar massas gasosas em grande escala exercem um papel fundamental na distribuição da ionização e no comportamento dinâmico da ionosfera, bem como no acoplamento termosfera-ionosfera. Este permanente transporte de massas de ar, bem como os movimentos executados, é caracterizado pela ação dos ventos neutros termosféricos. A origem dos ventos neutros, basicamente, está associada a um gradiente de pressão, que por sua vez, está associado às variações de temperatura e densidade. Os movimentos do plasma ionosférico, nas regiões de baixa latitude, são controlados por uma interação eletrodinâmica complexa envolvendo além dos ventos neutros termosféricos, o campo magnético terrestre e os campos elétricos produzidos pelas ações dos dínamos das regiões E e F (KIRCHHOFF, 1991; TITHERIDGE, 1995).
	Os ventos neutros termosféricos resultam dos gradientes de pressão horizontais gerados pelo aquecimento solar diurno na termosfera através da absorção da radiação solar no espectro do EUV, como sendo a principal fonte de aquecimento. Fontes secundárias de aquecimento da termosfera surgem através de colisões entre os constituintes atmosféricos e partículas energeticamente precipitadas nas regiões polares. Por circularem na ionosfera, estes ventos interagem de modo efetivo com as partículas ionizadas, contribuindo significativamente para a morfologia e variabilidade da ionosfera. Em altitudes que compreendem a região F, os ventos termosféricos sopram o plasma ionosférico ao longo das linhas de campo magnético, alterando com isso o perfil de ionização e a altitude do pico da camada F (KIRCHHOFF, 1991).
	O vento termosférico sopra da região iluminada (mais quente) para as regiões noturnas (mais frias), que por meio de colisões entre partículas neutras e carregadas, gera uma deriva destas partículas. O deslocamento dos íons ocorre através das linhas de campo geomagnético, enquanto que o deslocamento dos elétrons tem seu movimento restrito na direção do campo magnético. Este movimento induz campos alinhados que dependem da configuração do campo magnético da Terra. O aquecimento devido à absorção no EUV nas altas latitudes apresenta forte variação diária e local. Mesmo em condições magneticamente calmas, existe uma contínua produção de ionização por precipitação de partículas que aquece as regiões mais baixas da ionosfera na zona auroral. Durante períodos geomagneticamente perturbados, esse aquecimento pode aumentar de tal forma a atingir as latitudes mais baixas (KIRCHHOFF, 1991).
	A interação do vento solar com a magnetosfera terrestre produz uma diferença de potencial através da calota polar em altitudes ionosféricas, que resulta em convecção de grande escala das linhas de campo magnético. O decorrente direcionamento do plasma ionosférico com grandes velocidades e sua colisão com os constituintes neutros ocasionam um aumento na temperatura por aquecimento Joule que, por sua vez, produz variações diurnas na temperatura e na composição da atmosfera superior. Com isto, produz mudanças nos ventos em altas e médias latitudes. As ondas atmosféricas, tais como, ondas de gravidade, marés atmosféricas e ondas planetárias também contribuem para o aquecimento da alta atmosfera e sua penetração em altitudes ionosféricas em várias latitudes. Originadas na baixa atmosfera, essas ondas dissipam sua energia durante a propagação para a alta atmosfera (KELLEY, 1990; KIRCHHOFF, 1991; MUELLA, 2004).
	Por circularem na ionosfera, estes ventos termosféricos interagem de forma efetiva com as partículas ionizadas, deslocando a camada ionizada para altitudes mais altas durante a noite, o que auxilia na manutenção na ionosfera durante o período não iluminado. Em altitudes que compreendem a região F, os ventos resultantes dos gradientes de pressão são limitados principalmente pelos efeitos de arraste iônico e pela força de Coriolis. A velocidade do vento é fortemente reduzida no lado diurno, pois a força de reação ao movimento (arraste iônico) é mais efetiva durante o período iluminado. Na ionosfera, a frequência de colisão entre íon e partículas neutras é muito menor que a girofrequência, tanto para íons como para elétrons. Dessa maneira, o processo de transporte na ionosfera será muito mais efetivo na direção da componente do vento ao longo das linhas de campo magnético. A força de Coriolis exerce influência nas médias e altas latitudes, sendo que na região equatorial, ela se torna nula. As forças de viscosidade, que resultam das variações zonais e meridionais de velocidade, controlam o perfil horizontal de velocidade dos ventos. O efeito da viscosidade aumenta exponencialmente com a altura e, acima de aproximadamente 250 km, a velocidade dos ventos torna-se praticamente independente da altitude (KIRCHHOFF, 1991).
	De acordo com Rishbeth e Garriot (1969), se uma atmosfera é suficientemente condutiva, então campos elétricos e correntes elétricas são gerados por intermédio da ação dos ventos ao longo do campo geomagnético (KELLEY, 1990). Este processo é conhecido como dínamo, ou seja, é análogo a um gerador de corrente elétrica conduzido por um motor (vento) na qual um condutor (plasma) se move ao longo de um campo magnético. A teoria do dínamo foi inicialmente sugerida por Balfour Stewart, em 1883, para explicar as variações diárias do campo geomagnético que posteriormente, foi qualitativamente desenvolvida por A. Schuster em 1908 (KELLEY, 1990). 
	A componente zonal do campo elétrico e a componente de deriva vertical do plasma ocorrem em virtude dos ventos de marés (𝑈) na região E, conhecida como a “região do dínamo atmosférico”. Estes ventos de marés transmitem movimentos às camadas ionizadas, que por meio de colisões entre partículas neutras e carregadas, geram a deriva destas partículas. O deslocamento dos íons ocorre através das linhas de campo geomagnético, enquanto que o deslocamento dos elétrons tem seu movimento restrito na direção do campo magnético (RISHBETH, 1971a; RISHBETH, 1971b). A interação dos ventos de maré com o plasma ionosférico, na presença do campo geomagnético (𝐵), dá início a um movimento entre os íons e elétrons resultando em um campo elétrico induzido 𝑈×𝐵. Como as linhas de campo geomagnético são eletricamente equipotenciais, os campos elétricos de polarização da região E (𝐸𝑃), são mapeados ao longo das linhas de campo na região F, de tal forma que produzem a deriva eletromagnética do plasma. Desta forma, o campo elétrico resultante da região do dínamo atmosférico pode ser expresso como (RISHBETH, 1971a; RISHBETH, 1971b; HEELIS, 2004):
	(6)
	É importante ressaltar que nesta região as condutividades Hall e Pedersen desempenham um papel importante quando analisadas separadamente. Nas regiões onde a condutividade Hall exerce grande influência, o vento neutro irá mover os íons na mesma direção do vento. Com relação à condutividade Pedersen, sua atuação é relevante durante o dia aonde os ventos conduzem em direção aos polos uma corrente para oeste. 
	Ventos horizontais na termosfera, ou também ventos termosféricos, movem os íons e elétrons através das linhas de campo magnético com velocidade igual a componente dos ventos neutros nesta direção. Devido à dependência com a carga das partículas carregadas os íons irão se mover na direção 𝑈×𝐵, enquanto que os elétrons irão se mover no sentido oposto, resultando assim, em uma corrente elétrica. Sendo assim, devido ao fato desta corrente surgir através da ação dos ventos soprando ao longo do campo magnético, pode ser apropriado chama-lo de “corrente do dínamo da região F”. Qualquer divergência nessa corrente tende a estabelecer um campo elétrico de polarização na região F (𝐸𝑃), de tal forma que causa uma deriva eletromagnética do plasma nesta região. Este campo elétrico de polarização da região F só pode ser neutralizado pelas correntes fluindo ao longo das linhas de campo magnético e através da região E. Devido ao forte acoplamento que há entre as regiões E e F através das linhas de campo durante o dia, o campo 𝐸𝑃 da região F é descarregado por correntes Pedersen que fluem ao longo de 𝐵 e através da região E, ocasionando um “curto-circuito” entre as regiões E e F. Em algumas circunstâncias, principalmente em baixas latitudes durante o período noturno, a condutividade da região E é insuficiente para que ocorra o efeito de curto-circuito, de tal forma que o campo elétrico de polarização se acumule na região F, ocasionando a deriva de plasma com o vento (RISHBETH, 1971a; RISHBETH, 1971b). Este mecanismo pode ser visualizado através da Figura 4.
	Figura 4 – Mecanismo do dínamo da região F através da ação dos ventos zonais termosféricos (seta roxa), corrente na região F (𝑈×𝐵) (seta vermelha), corrente na região E (seta azul escuro), campo elétrico de polarização 𝐸𝑃 (seta azul claro) e as correntes de campo alinhado (setas pontilhadas verdes).
	/
	Fonte: Modificada de Heelis (2004).
	Desta forma, o campo elétrico resultante 𝐸𝑇 (Equação 6) está associado à ação do vento neutro 𝐸𝑤=𝑈×𝐵 e através do campo elétrico de polarização 𝐸𝑃=−∇Φ, ou seja, o campo elétrico total pode ser descrito da seguinte forma:
	(7)
	A densidade de corrente elétrica 𝐽 pode ser descrita pela lei de Ohm, ou seja,
	(8)
	O pico pré-reversão na deriva vertical é um fenômeno que está intimamente ligado ao efeito dínamo da região F, surgindo imediatamente após o pôr do sol devido à diminuição da condutividade da camada E. O efeito predominante deste fenômeno é caracterizado por um intenso campo elétrico de curta duração na direção leste durante o dia e oeste durante a noite, fazendo com que a ionosfera no equador magnético apresente um movimento vertical de subida e em seguida um movimento vertical de descida do plasma (KELLEY, 1990). 
	Figura 5 – Comportamento da velocidade de deriva vertical do plasma na estação equatorial de Jicamarca para períodos calmos (Kp<2+) e durante os períodos de solstício de dezembro, equinócios e solstício de junho. As linhas com círculos representam a média do fluxo solar (F10.7 >150), as linhas com triângulo (100 < F10.7 < 150) e linhas com traços (F10.7 < 100). 
	/
	Fonte: Fejer et al. (2008).
	A Figura 5 na página anterior mostra que este fenômeno apresenta variações significativas em relação aos ciclos de atividade solar e aos períodos sazonais, sendo que, nos períodos de equinócio e solstícios de verão, os valores são bem maiores se comparados aos solstícios de inverno. De acordo com Kelley (1990), este fenômeno ocorre em todas as épocas e períodos sazonais, sendo mais fraco nos solstícios ao longo do período de mínima atividade solar.
	O esquema que explica este efeito é apresentado mais adiante na Figura 6. O vento neutro U, resultado dos gradientes de pressão, sopra sobre o terminadouro perto do entardecer gerando um campo elétrico vertical Ez~(𝑈×𝐵)z para baixo. Este campo elétrico vertical Ez é projetado ao longo do campo magnético B até a região E em latitudes subtropicais magneticamente acopladas à região F equatorial (KELLEY, 1990, 2008).
	Figura 6 – Modelo simplificado da intensificação do pico pré-reverso da região F conduzido por um vento uniforme 𝑈 na região F.
	/
	Fonte: Modificada de Kelley (2008).
	Este campo elétrico mapeado até a região E aponta agora em direção ao plano equatorial (Eθ) e conduz na direção oeste uma corrente Hall Jθφ em ambos os lados do terminadouro. Como não há fluxo de corrente no período noturno na região E, cargas negativas se acumulam perto do terminadouro, produzindo um estado estacionário de cargas devido a corrente Jφφ que tende a anular a corrente Jθφ criando uma perturbação no campo elétrico zonal Eφ em ambos os lados do terminadouro. Este campo elétrico Eφ é mapeado para a região F e causa uma deriva de plasma 𝐸×𝐵 no lado diurno e uma deriva de plasma para baixo no lado noturno (KELLEY, 1990). Durante o entardecer esta deriva vertical é mais forte do que através do terminadouro do amanhecer devido à alta densidade iônica em altitudes da ionosfera.
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	A ocorrência das instabilidades do plasma equatorial da região F da ionosfera, decorrentes da presença de bolhas de plasma ou bolhas ionosféricas, costumam causar espalhamento nos dados de ionogramas, comumente conhecidas como spread-F equatorial (Equatorial Spread F - ESF) (ABDU, BATISTA e SOBRAL, 1992). O desenvolvimento e a geração do spread-F equatorial foram propostos primeiramente por Dungey, em 1956, através da teoria gravitacional de Rayleigh-Taylor (GR-T), como sendo o principal mecanismo gerador das irregularidades na região F equatorial. Dagg (1957) sugeriu que o fenômeno de ESF era causado pelas irregularidades produzidas primeiramente na região E e, em seguida, acoplado pela alta condutividade ao longo das linhas de campo magnético até a região F. Martyn (1959) sugeriu que o ESF era consequência de uma manifestação da instabilidade do gradiente de deriva 𝐸×𝐵. Já Calvert (1963) propôs que o movimento para baixo da atmosfera neutra no período noturno era responsável pelo surgimento do ESF. Essas teorias foram rejeitadas por Farley et. al (1970), pois explicavam apenas a geração de estruturas de plasma na base da região F (OSSAKOW, 1981; KELLEY, 1990)
	A ionosfera equatorial noturna é instável às perturbações da densidade de plasma dependendo das condições do ambiente ionosfera-termosfera, surgindo a partir de processos eletrodinâmicos no período do pôr do sol. O pico pré-reversão causa uma grande elevação da camada F no início da noite, de forma que o gradiente de densidade na base da camada torna-se mais acentuado devido os efeitos de recombinação e eletrodinâmica, que estabelecem as pré-condições de desenvolvimento da instabilidade. Acredita-se que esta instabilidade seja conduzida pelo mecanismo gravitacional Rayleigh-Taylor (GR-T), ou seja, consiste em um fluido de maior densidade n1 que repousa sobre outro fluído de menor densidade n2, sujeitos à ação da gravidade e à ação do campo magnético terrestre. Inicialmente pequenas oscilações desenvolvem-se na superfície “local”, empurrando o fluido de menor densidade para cima de tal forma que resultará em uma divergência na corrente. Desse modo, um acúmulo de cargas será gerado na borda da perturbação e dará origem a um campo elétrico de polarização, que na presença do campo magnético causará a deriva de íons e elétrons. Uma ilustração de como os processos eletrodinâmicos equivalentes ao mecanismo GR-T podem causar o crescimento das estruturas de depleção de plasma é representado na Figura 7. Para o caso da ionosfera equatorial, o fluido de menor densidade refere-se ao plasma de baixa densidade (abaixo da camada F), que transporta uma corrente dirigida pela força da gravidade e, consequentemente, produz a força 𝐽×𝐵. Em relação ao plasma de maior densidade, este está associado à região F. O sistema é considerado instável quando a força de gravidade g é antiparalela ao gradiente de densidade do plasma ionosférico  ∇n0 (KELLEY, 1990; ABDU, 2005) 
	Figura 7 - Representação esquemática análoga ao mecanismo de instabilidade Rayleigh-Taylor. A força de gravidade 𝑔 é antiparalela ao gradiente de densidade ∇𝑛0.
	/
	Fonte: Kelley (2009).
	Estando ambas as regiões submetidas à gravidade 𝑔 e ao campo magnético 𝐵, e considerando uma perturbação senoidal inicial de densidade que se origina na área de interação entre as duas regiões, a velocidade das partículas será proporcional às suas massas e, consequentemente, haverá um domínio dos íons. O fluxo de corrente na direção x (leste-oeste) é dado pela Equação (9):
	(9)
	em que n denota a densidade do plasma e M a massa molecular dos íons. 
	Uma vez que a corrente está na mesma direção de 𝑔×𝐵, Jx será maior quando n for maior e, menor, quando n for menor. Existe então uma divergência, de modo que as cargas irão se acumular sobre as bordas das pequenas perturbações iniciais. Em consequência, os campos elétricos perturbados (𝛿𝐸) se acumulam nas direções apresentadas. Estes campos por sua vez causam uma deriva para cima 𝛿𝐸×𝐵 do plasma na região de depleção, e uma deriva para baixo na região onde a densidade é alta. Este fenômeno físico se torna instável a pequenas perturbações de densidade do plasma na base da região F através de um gerador de energia análogo à hidrodinâmica clássica do mecanismo de Rayleigh-Taylor, conforme apresentado na Figura 8 (SULTAN, 1996; KELLEY, 1990)
	Figura 8 – Diagrama sequencial do mecanismo de instabilidade Rayleigh Taylor. Um fluído mais denso é suportado por um fluído menos denso.
	/
	Fonte: Kelley (2009).
	Os principais fatores que controlam a taxa de crescimento da instabilidade e do desenvolvimento do spread F equatorial pelo processo generalizado de Rayleigh-Taylor são os seguintes: 1) a intensificação do pico pré-reversão da região F; 2) o vento meridional/transequatorial termosférico que controla a condutividade integrada ao longo das linhas de campo magnético; e 3) a perturbação na densidade e na deriva vertical do plasma que atua como fonte semeadora para o início da instabilidade (ABDU, 2001). As equações básicas do fluido de plasma, aplicáveis à instabilidade da ionosfera (ESF) podem ser descritas como (OSSAKOW, 1981):
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	Nas equações relacionadas acima, os subscritos α refere-se às partículas (e para elétron e i para os íons), n é a densidade do plasma, V é a velocidade, P é a produção, 𝑣𝑅 é o coeficiente de recombinação química e T é a temperatura. ∇ é o operador gradiente, B é o campo magnético local (considerado uniforme), c é a velocidade da luz, m é a massa, g é a gravidade, 𝑣𝑖𝑛 denota a frequência de colisão íons-neutros e J é a corrente. A Equação (10) refere-se à equação de continuidade, a Equação (11) e (12) são as equações de momento dos elétrons e íons, respectivamente, a Equação (13) refere-se à conservação de corrente e a Equação (14) representa a própria corrente (OSSAKOW, 1981).
	Como visto anteriormente, na situação de instabilidade o gradiente de densidade de plasma ionosférico ∇𝑛0 é antiparalelo à força da gravidade 𝑔, e perpendicular a 𝐵. Para o caso da ionosfera equatorial, o fluído mais denso refere-se à região F, enquanto que o fluído menos denso se refere à região de menor densidade de plasma, abaixo da F. Partindo das equações básicas do fluído de plasma (equação da continuidade e equação de momento), pode-se obter a taxa de crescimento 𝛾 da instabilidade R-T, como referenciado no artigo por Ossakow (1981), que fornece a taxa de crescimento linear da instabilidade R-T dada por (SULTAN, 1996):
	(15)
	em que 𝑛0 é a densidade eletrônica, h é a altura acima da superfície da Terra, 𝜈𝑖𝑛 é a frequência de colisão, 𝑔 é a aceleração da gravidade (positivo para cima) e R é a taxa de recombinação química. O campo magnético e a densidade de plasma ao longo de 𝐵 são considerados uniformes e os efeitos inerciais são desprezados. Mais adiante, serão analisados os termos referentes aos efeitos dos ventos neutros 𝑈 e campos elétricos 𝐸, que compõe a taxa de crescimento linear visto na Equação (15) (SULTAN, 1996).
	A expressão para a taxa de crescimento local (R-T) fornece as condições ionosféricas básicas, necessárias para determinar a ocorrência da ESF. Através da Equação (15), nota-se que a taxa de crescimento 𝛾 é maior quando: (a) a altura de pico da ionosfera (ℎ𝑚𝑎𝑥) for alta, de forma que potencializa o termo 𝑔𝜈𝑖𝑛; (b) quando o gradiente de densidade da base for intensa, como é geralmente visto logo após o pôr do sol quando a região E desaparece; e (c) a uma altura onde as recombinações químicas são reduzidas. O fato é que o fenômeno do ESF é observado imediatamente após o pôr do sol, nas altitudes da região F, e quando (ℎ𝑚𝑎𝑥) é alto, embora não seja estes os únicos indicadores referentes à formação de um ESF (SULTAN, 1996).
	Os processos físicos resultantes no equador magnético são de difícil compreensão, pelo fato das linhas de campo magnético e da distribuição do plasma e partículas neutras não serem uniformes ao longo das linhas de campo. Sobre o equador as linhas de campo magnético são naturalmente dipolares, curvando-se para baixo para altitudes mais baixas distantes do equador. Além disso, a distribuição do plasma na região equatorial contém fortes gradientes latitudinais devido à formação da Anomalia de Appleton (SULTAN, 1996). 
	Para realizar a análise de estabilidade utilizando as relações de continuidade e momento, expressões adicionais são necessárias para representar as velocidades dos íons e a densidade de corrente. De acordo com Sultan (1996), os termos 𝐽 e 𝑉𝑖 propostos por Haerendel (1973) são expressos num sistema de coordenadas orientados com relação ao campo magnético, com um vetor unitário 𝑙 ao longo de 𝐵, 𝑞 transversal à 𝐵 no plano meridional. A Figura 9 apresenta esta geometria (SULTAN, 1996).
	Figura 9 - Geometria do sistema de coordenadas (𝑞, 𝑠, 𝑙) e (𝐿, 𝜑) orientado com relação ao dipolo do campo magnético.
	/
	Fonte: Modificada de Sultan (1996).
	As componentes transversais de 𝐽 e 𝑉𝑖 são descritas por Haerendel (1992) como:
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	A variável 𝑔𝑞 foi reduzida a 𝑔 na Equação (16), uma vez que 𝑔𝑙 não aparece em qualquer equação subsequente, e 𝑔𝑠=0. Analogamente às Equações (4) e (5), uma outra forma de descrever os valores das condutividades ionosféricas de Pedersen 𝜎𝑃 e Hall 𝜎𝐻 são apresentados a seguir (SULTAN, 1996):
	(20)
	(21)
	em que 𝑘𝑗=Ω𝑗𝜐𝑗𝑛 é a relação da girofrequência e a frequência de colisão, Ω𝑗=𝑞𝑗𝐵/𝑚𝑗 é a girofrequência da componente de plasma jth. Em torno dos 130 km, 𝜎𝑃 pode ser substituído pela aproximação da região F em 𝜎𝑃𝐹=𝑛𝑚𝑖𝜈𝑖𝑛/𝐵2.
	Conforme visto anteriormente na Figura 9, sobre o equador magnético os pontos 𝑠 indicam a direção zonal (leste-oeste), enquanto que os pontos 𝑞 indicam a direção vertical. Numa aproximação local 𝐵 é dado como uniforme nos pontos 𝑞 e 𝑠. Seguindo a análise de estabilidade, as Equações (16) a (19) são substituídas nas equações de continuidade (10) e de conservação de corrente (13), que são então perturbadas e linearizadas na forma de (SULTAN, 1996):
	(22)
	em que ζ e m são os números de ondas verticais e horizontais, e o subscrito ‘0’ indica uma quantidade não perturbada (plasma ambiente). Desprezando os ventos neutros, a condição de solução não trivial dá a máxima taxa de crescimento, para ζ=0 (ondas puramente horizontais):
	(23)
	O termo 𝜕𝜎𝐻𝜕𝑞 é importante somente na região E onde há um gradiente significativo de condutividade da corrente Hall. Se somente considerar a região F, a Equação (23) reduz a uma taxa de crescimento R-T dada por 𝛾=−𝑔𝑛0𝜈𝑖𝑛𝑑𝑛0𝑑ℎ .
	A teoria do mecanismo de instabilidade R-T relata que as instabilidades do plasma ocorrem como resultado da ação do campo gravitacional antiparalelo à densidade de plasma nas regiões próximas do equador magnético no período pôr-do-sol. Sultan (1996), Basley (1972) e Haerendel (1973) apresentaram uma teoria na qual considera-se um tubo de fluxo magnético para explicar o processo de evolução das irregularidades. O valor calculado de 𝛾𝑅𝑇 é então utilizado para se determinar as condições de início do ESF em função da altitude, tempo local, e períodos sazonais utilizando entradas de modelos atmosféricos e ionosféricos realísticos (KELLEY, 1990; SULTAN, 1996).
	De acordo com Haerendel (1973) e Haerendel et al. (1992) as equações do tubo de fluxo magnético integrado para as componentes de corrente (J) e o fluxo de íon (F) (Equações 24 a 27) são representados no sistema de coordenadas bidimensional (𝐿,𝜑 ), conforme mostrado na Figura 9, onde L é o parâmetro de McIlwain (distância geocêntrica medida em unidades de Raio da Terra, Re) e φ representa a longitude geomagnética da linha de campo (OSSAKOW, 1981):
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)
	As quantidades individuais do tubo de fluxo integrado para o conteúdo eletrônico total N, condutividade Pedersen Σ𝑃 e condutividade Pedersen ponderada pelo vento neutro 𝑈𝐿𝑃 são definidos por (SULTAN, 1996):
	(28)
	(29)
	(30)
	Estas quantidades definem o tubo de fluxo, o que incluem níveis constantes de fluxo magnético e leva em conta a variação do tamanho do diâmetro do tubo de fluxo ao longo da linha de campo. A integração do tubo de fluxo assume condutância perfeita ao longo de 𝐵 para todos os tamanhos de escala de 𝐸.
	A taxa de crescimento máxima obtida por ondas puramente horizontais (ζ=0) é dada por (SULTAN, 1996):
	(31)
	com K igual a:
	(32)
	que fornecem a taxa de crescimento da instabilidade Rayleigh-Taylor integrada ao longo de todo tubo de fluxo magnético, desprezando-se os efeitos dos campos elétricos ambientes, ventos neutros e recombinações químicas. Excluindo a ocorrência da camada esporádica E, o termo 𝜕Σ𝐻,0𝜕𝐿 só irá diferir significativamente de zero durante os períodos de nascer e pôr do sol, e somente nos períodos sazonais quando o terminadouro solar fizer um ângulo maior com o meridiano magnético, criando um gradiente magnético norte-sul. A expressão para uma máxima taxa de crescimento pode ser reescrita na forma de (SULTAN, 1996):
	(33)
	em que a quantidade 𝜈𝑒𝑓𝑓𝐹 denota uma frequência de colisão efetiva da região F integrada ao longo do tubo de fluxo; Σ𝑃𝐹=𝑚𝑖𝐿6𝑁𝐹𝜐𝑒𝑓𝑓𝐹𝐵02 é a condutividade Pedersen integrada na região F; 𝐾𝐹=1𝑅𝐸𝐿3𝑁0𝐹𝜕(𝐿3𝑁0𝐹)/𝜕𝐿 é o gradiente do conteúdo eletrônico do tubo de fluxo e 𝑔𝑒=𝑔0𝐿2. Finalmente, a expressão geral na qual pode ser escrita a taxa de crescimento linear da instabilidade R-T integrada ao longo do tubo do fluxo (𝛾𝑇𝐹) é dada por (ABDU, 2005):
	(34)
	em que Σ𝑃𝐸,𝐹 denota a condutividade Pedersen integrada ao longo do tubo de fluxo para as regiões E e F, 𝐸𝜑 é o campo elétrico na direção leste-oeste, L é o parâmetro de Mcllwain, 𝐵 é a intensidade do campo magnético na superfície da Terra (L=1), 𝑈𝐿𝑃 é o vento neutro ponderado pela condutividade Pedersen, 𝑔𝑒=𝑔0𝐿2, em que 𝑔0 é a gravidade da superfície da Terra, 𝑁0𝐹 é a densidade eletrônica total do plasma ambiente integrada ao longo do tubo de fluxo magnético, 𝛽𝑇𝐹 denota a perda eletrônica total ao longo do tubo de fluxo de plasma devida à recombinação. 
	Conforme discutido anteriormente, logo após o entardecer ocorre uma elevação da camada através de um intenso campo elétrico na direção leste, conhecido como pico de pré-reversão. Tem-se que este campo é produzido pela ação de um vento termosférico na direção leste Ux, juntamente com seu gradiente longitudinal, ∆Ux, e no gradiente longitudinal de condutividade Pedersen integrada que surge sobre o terminadouro do entardecer. Uma menor parcela de contribuição do pico de pré-reversão surge a partir da divergência da corrente de eletrojato, como mencionado por Haerendel et al. (1992). Outro fator importante que controla a taxa de crescimento é o gradiente de densidade da base da região F, Δ𝑛𝑛, ou o tubo de fluxo magnético. O tubo de fluxo é controlado pelas condições de simetria/assimetria norte-sul produzido pelos ventos meridionais/transequatoriais. Nota-se que enquanto a ação de um intenso vento zonal aumenta o campo elétrico do pico de pré-reversão e, consecutivamente, a taxa de crescimento de instabilidade; um intenso vento meridional tem o efeito oposto, ou seja, de reduzir a taxa de crescimento. Desta maneira, a orientação do vetor vento termosférico ao anoitecer parece ser um fator decisivo que controla a taxa de crescimento.
	A relação de condutividades apresentada na Equação (34) mostra que um aumento na condutividade em alturas inferiores, poderia diminuir a taxa de crescimento de instabilidade e, consequentemente, prevenir o desenvolvimento das irregularidades que evoluem na forma de bolhas de plasma. Além do efeito previsto na Equação (34), a condutividade ao longo do tubo de fluxo magnético desempenha um papel complementar no processo de desenvolvimento não-linear das estruturas de irregularidades. Outro aspecto importante é que a existência de uma anomalia equatorial assimétrica pode modificar o gradiente longitudinal da condutividade Pedersen e, consequentemente, intensificar o campo elétrico do pico de pré-reversão, favorecendo o aumento da taxa de crescimento da instabilidade. Entretanto, nota-se que o vento meridional/transequatorial poderia modificar a taxa de crescimento da instabilidade através dos seguintes fatores: (a) redução com a altura do gradiente de densidade; (b) aumento da condutividade ao longo do tubo de fluxo magnético; e (c) o seu possível efeito sobre o campo elétrico do pico de pré-reversão através do gradiente de condutividade longitudinal modificado através do terminadouro do entardecer.
	Resumidamente, o desenvolvimento do ESF depende basicamente de três fatores: (1) da taxa de crescimento linear do processo de instabilidade Rayleigh-Taylor; (2) da condutividade Pedersen integrada ao longo do tubo de fluxo magnético, que controla o seu desenvolvimento não-linear, e (3) das perturbações de densidade que servem como mecanismos de disparo da instabilidade. A Figura 10 é uma representação esquemática dos processos eletrodinâmicos que atuam no mecanismo de instabilidade, que induz à geração das irregularidades e bolhas de plasma na região F da ionosfera equatorial. 
	Figura 10 - Representação esquemática dos processos eletrodinâmicos que atuam sobre os mecanismos de instabilidade, e que induz à geração das irregularidades do plasma na região F da ionosfera.
	/
	Fonte: Adaptada de Muella (2008), originalmente de Abdu (2001).
	De acordo com a Figura 10, a componente Ux representa o vento zonal termosférico, (.EEJ é a divergência de corrente de eletrojato equatorial durante o entardecer, ((P e (P representam o gradiente longitudinal da condutividade Pedersen e seu valor integrado, respectivamente, e (n/n representa o gradiente de densidade na base da região F.
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	Os campos elétricos perturbados de origem magnetosférica, ou simplesmente “campos elétricos de alta latitude”, são inicialmente gerados através das interações dinâmicas entre a magnetosfera e a ionosfera de alta latitude. Estes campos elétricos podem penetrar na ionosfera equatorial e de baixa latitude durante os eventos de tempestades geomagnéticas, de tal forma a provocar uma alteração severa nos padrões de deriva de plasma e na distribuição de densidade eletrônica na ionosfera de baixa latitude (SPIRO, WOLF e FEJER, 1988; SOBRAL, ABDU e GONZÁLEZ, 1997; RICHMOND, PEYMIRAT e ROBLE, 2003). 
	De acordo com Blanc e Richmond (1980), existem dois mecanismos existentes que ajudam a entender a origem dos campos elétricos perturbados: 1) o dínamo magnetosférico; e 2) o dínamo perturbado ionosférico. O dínamo magnetosférico é caracterizado pela interação entre o vento solar e a magnetosfera, e na qual resultam em mudanças no potencial da calota polar e causa a penetração direta de campos elétricos para baixas latitudes. Em relação ao dínamo perturbado ionosférico este é caracterizado quando há a entrada de energia na termosfera durante as tempestades geomagnéticas, que resultam em uma alteração da circulação termosférica global induzida através do aquecimento Joule nas latitudes aurorais.
	A penetração direta de campos elétricos pode surgir a partir das diferentes fases de uma tempestade geomagnética: (a) através das mudanças de polaridade do campo magnético interplanetário (Interplanetary Magnetic Field - IMF); (b) durante o início súbito da tempestade (Sudden Commencement Storm - SSC); (c) na penetração direta do campo elétrico interplanetário (Interplanetary Electric Field – IEF); (d) no início das subtempestades; (e) ao longo das fases inicial e de recuperação de uma tempestade (ou seja, no aumento e na diminuição da queda de potencial da calota polar); e (f) no desenvolvimento e decréscimo da corrente de anel. Por outro lado, o campo elétrico do dínamo perturbado que surge várias horas após o início da perturbação magnetosférica pode permanecer ativo por muito mais tempo, na ordem de um dia ou mais (ABDU, BATISTA, et al., 2003). 
	Durante as tempestades geomagnéticas, campos elétricos oriundos do vento solar penetram quase que imediatamente na magnetosfera e na ionosfera equatorial iluminada, de tal forma que modificam significativamente a eletrodinâmica da ionosfera, normalmente governada pelos ventos de maré. A penetração destes campos elétricos é bastante rápida, de tal modo que são conhecidos como “penetração direta de campos elétricos” (TSURUTANI, VERKHOGLYADOVA, et al., 2008). Segundo Tsurutani et al. (2008), a resposta da ionosfera à penetração destes campos elétricos é instantânea e, outra característica, está relacionada à sua intensidade na ordem de 5 a 10% da intensidade do campo elétrico interplanetário, proposta por Gonzalez et al. (1989; 1994) e Kelley et al. (2003). De acordo com Richmond et al. (2003), durante as condições de tempestades geomagnéticas, os campos elétricos magnetosféricos de alta latitude que penetram nas latitudes equatoriais podem ser um fator determinante nas variabilidades observadas no PRE e ESF.
	Durante os eventos de tempestade geomagnética, ou seja, quando o IMF se inverte para 𝐵𝑧 sul, ocorre uma intensificação da convecção magnetosférica e um potencial campo elétrico amanhecer-anoitecer se desenvolve na região polar e pode penetrar nas latitudes equatoriais (SOBRAL, ABDU e GONZÁLEZ, 1997; ABDU, KHERANI, et al., 2009). Sob a condição do IMF para sul, com uma súbita intensificação do eletrojato auroral indicando o desenvolvimento da tempestade/subtempestade, os campos elétricos de convecção magnetosférica penetram diretamente nas latitudes equatoriais. Este campo elétrico conhecido como “undershielding” possui polaridade para leste durante o dia e oeste durante a noite, e ao penetrar na ionosfera equatorial no lado diurno/noturno irá lançar o plasma para as altas/baixas latitudes através da deriva 𝐸×𝐵. A penetração direta destes campos elétricos perturbados (Prompt Penetration Electric Fields - PPEF) da calota polar para as baixas latitudes é modulada pela interação do plasma quente na magnetosfera com a ionosfera de alta latitude. Estes PPEF’s causam uma perturbação nos campos elétricos zonais na ionosfera de baixa latitude durante a fase principal das tempestades, como consequência de uma falha temporária do mecanismo de blindagem. A Figura 11 ilustra o mecanismo de penetração direta de campos elétricos e seus efeitos na ionosfera equatorial nos períodos diurno e noturno.
	Figura 11 - Representação esquemática mostrando o campo elétrico interplanetário (devido ao impacto do vento solar com o IMF) e a penetração direta de campos elétricos através da lâmina de plasma na ionosfera equatorial do lado noturno e do lado diurno.
	/
	Fonte: Modificada de Tsusutani et al. (2008).
	O mecanismo de blindagem é causado por um desequilíbrio temporário entre as correntes de campo alinhadas da magnetosfera terrestre entre as regiões de latitude mais altas (R1) e as regiões de latitude mais baixas (R2), de forma que podem durar por alguns minutos até várias horas (KELLEY, 1990). Estudos de modelagem mostram que o efeito de blindagem apresenta um tempo de escala da ordem de 3-300 minutos, dependendo das propriedades do plasma magnetosférico e da condutividade ionosférica (RICHMOND, PEYMIRAT e ROBLE, 2003). Esta interação conduz correntes elétricas na região 2 que fluem para dentro e fora da região auroral e em direção ao equador da calota polar, como ilustrado a seguir através da Figura 12. 
	Figura 12 – Mecanismo de blindagem entre as regiões de maiores latitudes (Região 1) e menores latitudes (Região 2).
	/
	Fonte: Originalmente de University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) (Valentim, 2015).
	Sob o estado estacionário, a região 2 tende a neutralizar/minimizar a penetração de campos elétricos “undershielding” proveniente da calota polar em direção as baixas latitudes, produzindo um campo elétrico de blindagem devido à acumulação de cargas (campo elétrico polarizado) na corrente de anel. Com o IMF se invertendo para norte, ocorre o enfraquecimento da convecção magnetosférica e, consequentemente, a recuperação da tempestade, de forma que o campo elétrico devido à camada de blindagem, conhecido como “overshielding” domina a região equatorial com polaridade oposta ao campo elétrico de penetração rápida “undershielding” (KELLEY, 1990).
	De acordo com Kelley (1990), a corrente da região 2 corresponde à parte interna magnetosférica do sistema de corrente de eletrojato auroral e conectado com o sistema de corrente de anel. De acordo com Abdu et al. (2003), o campo elétrico de penetração rápida “undershielding” conduzido para leste no instante do PRE pode intensificar significativamente a elevação do plasma equatorial da região F e favorecer a geração e o desenvolvimento das bolhas de plasma. Por outro lado, um campo elétrico para oeste “overshielding” pode ocasionar a supressão do PRE, inibindo a geração e o desenvolvimento das irregularidades ionosféricas (ABDU, KHERANI, et al., 2009).
	A presença de campos elétricos de dínamo perturbado foi primeiramente proposta por Blanc e Richmond (1980), de modo que o campo elétrico do dínamo perturbado ionosférico (Disturbance Wind Dynamo Electric Field – DDEF) é caracterizado quando há a entrada de energia na termosfera durante os eventos de tempestade geomagnética. Esta energia resulta em uma alteração da circulação termosférica global induzida através do aquecimento Joule, e consequentemente, modifica a geração de campos elétricos e correntes na região de média e baixa latitude. No que diz respeito ao comportamento da componente do campo elétrico zonal (𝐸𝑧) sob o efeito do dínamo perturbado, Blanc e Richmond (1980) demonstraram que 𝐸𝑧 está orientado para oeste durante o dia e para leste durante a noite, resultando respectivamente, em derivas de plasma vertical para baixo e para cima na região F equatorial.
	Os campos elétricos ionosféricos equatoriais também são afetados pelos ventos termosféricos na região do dínamo, que se situam entre 100 e 200 km durante o dia e na base da região F à noite. Esses ventos são governados pelas diferenças diurno-noturnas do aquecimento solar, pela propagação das ondas atmosféricas, pela interação colisional de íon na presença de um intenso campo elétrico de alta latitude e pelo aquecimento Joule associado com as fortes correntes elétricas de alta latitude. As duas últimas fontes citadas são extremamente variáveis e sujeitas ao nível de atividade geomagnética. De acordo com Sun et al. (2012), elas produzem os ventos termosféricos perturbados, que afetam significativamente o dínamo ionosférico global (BLANC e RICHMOND, 1980; LIU et al., 1999; FULLER-ROWELL et al., 2002; RICHMOND et al., 2003; LIN et al., 2005). Algumas horas são necessárias para configurar os ventos termosféricos perturbados, de tal forma que uma vez configurados, esses ventos podem persistir por várias horas. Dessa forma, os campos elétricos perturbados de baixa latitude associados com os ventos termosféricos perturbados tendem a ser mais persistentes se comparados com os campos elétricos que estão associados com as mudanças de penetração direta da calota polar e com as mudanças das correntes na região 2 (RICHMOND, PEYMIRAT e ROBLE, 2003). O mecanismo de geração dos campos elétricos perturbados devido ao dínamo dos ventos perturbados pode ser melhor compreendido com o auxílio da Figura 13.
	Figura 13 - Mecanismo de geração do campo elétrico do dínamo perturbado devido ao aquecimento Joule, representado pelo vento neutro termosférico perturbado (Us e Uy), corrente Pedersen (JP), campo elétrico de polarização (EP) e corrente Hall (JH).
	/
	Fonte: Modificada de Abdu et al. (2006).
	O dínamo perturbado é induzido pela precipitação de partículas energéticas que ocorre primeiramente na zona auroral noturna, inicialmente direcionado em direção à região equatorial, e que sob o efeito de Coriolis (𝑈𝑦) adquire velocidade para oeste quando fluindo em direção a médias e baixas latitudes. Nas regiões de média latitude os ventos perturbados (𝑈𝑠) produzem uma corrente Pedersen que flui em direção ao equador (𝐽𝑃), carregando positivamente a ionosfera de baixa latitude. O campo elétrico de polarização resultante (𝐸𝑃) em médias latitudes causa uma deriva de plasma zonal para oeste e uma corrente Hall (𝐽𝐻) para leste. A suspensão desta corrente Hall nos terminadouros resulta em um campo elétrico anoitecer-amanhecer, que por sua vez, caracteriza o campo elétrico do dínamo perturbado. Este campo elétrico alcança as regiões equatoriais e de baixa latitude através da alta condutividade da ionosfera. Acredita-se que o dínamo perturbado se desenvolve, pelo menos, de duas a quatro horas após o início do campo elétrico interplanetário (IEF) (TSURUTANI, VERKHOGLYADOVA, et al., 2008). Ao contrário das mudanças instantâneas mencionadas no mecanismo de penetração direta de campos elétricos, o efeito do dínamo perturbado leva mais tempo para se desenvolver, e consequentemente, atrasa a entrada da energia auroral por várias horas.
	Durante os períodos geomagneticamente calmos, a resposta ionosférica equatorial apresenta variações de acordo com a ação dos campos elétricos zonais oriundos dos efeitos dos dínamos das regiões E e F, que por sua vez, são responsáveis pela deriva vertical do plasma ionosférico. Com relação ao comportamento da deriva vertical do plasma durante períodos perturbados, Fejer et al. (2008) utilizaram medidas obtidas através do satélite ROCSAT-1 a fim de determinar a dependência sazonal e longitudinal da deriva quando submetidos aos campos elétricos perturbados. A Figura 14(a) mostra o comportamento da deriva vertical do plasma em função da hora local (LT) decorrente da penetração de campos elétricos perturbados, ao passo que a Figura 14(b) retrata os efeitos ocasionados pelos campos elétricos do dínamo perturbado. 
	Figura 14 - Comportamento da velocidade de deriva vertical do plasma durante períodos geomagneticamente perturbados através de medidas do satélite ROCSAT entre os períodos de Maio-Agosto, Equinócios e Novembro-Fevereiro. O painel (a) mostra o comportamento da deriva durante a penetração de campos elétricos perturbados e o painel (b) mostra a deriva durante o dínamo perturbado.
	/
	Fonte: Modificada de Fejer et al. (2008).
	Nota-se da Figura 14(a) que a velocidade de deriva é positiva entre ~ 0700 – 2300 LT, sendo que os picos negativos e positivos ocorrem por volta das 0300 LT e 0500 LT e 1100 LT e 1900 LT, respectivamente. Em relação as variações sazonais da velocidade de deriva do plasma, observa-se que durante os equinócios os valores são superiores aos solstícios de dezembro e junho, bem como a duração antes da reversão da deriva do plasma para baixo. No que se refere a velocidade de deriva do plasma quando sujeito aos campos elétricos do dínamo perturbado, nota-se um comportamento anti-correlacionado com as derivas causadas pela penetração de campos elétricos, de forma que a velocidade de deriva é negativa entre as ~0700 – 2300 LT, sendo que os picos positivos e negativos ocorrem entre às 0200 e 0300 LT e 1900 e 2000 LT, respectivamente. Nos equinócios e solstício de dezembro a queda da deriva vertical do plasma é mais significativa (~10 m/s), porém o período de permanência da deriva do plasma para cima permanece por mais tempo durante os meses dos equinócios.
	Durante décadas de pesquisas realizadas com o intuito de compreender a resposta da ionosfera em períodos geomagneticamente perturbados, reportaram-se muitos exemplos de como a penetração direta de campos elétricos e o dínamo perturbado podem influenciar nas variabilidades dos parâmetros ionosféricos, tais como: a deriva vertical do plasma, principalmente no período após pôr do sol onde ocorre o evento do pico pré-reversão (PRE) (por exemplo SOBRAL et al., 1997; ABDU et al., 2003; FEJER et al. 2008; SANTOS et al., 2013), no grau de ionização no pico da densidade eletrônica (NmF2) (SOBRAL, ABDU e GONZÁLEZ, 1997), na deriva zonal do plasma (FEJER, JENSEN e SU, 2008; MUELLA, DE PAULA, et al., 2009), no desenvolvimento das bolhas de plasma – ESF, (ABDU, BATISTA, et al., 2003; BECKER-GUEDES, SAHAI, et al., 2004; ABALDE, SAHAI, et al., 2009; ABDU, KHERANI, et al., 2009) nos níveis de cintilação ionosférica (AARONS, 1991; MUELLA, DE PAULA, et al., 2009), nos mapas de conteúdo eletrônico total (TEC) (TSURUTANI, VERKHOGLYADOVA, et al., 2008) e na taxa de variação do TEC - ROT (PI, MANUCCI, et al., 1997), entre outros eventos estudados. É importante ressaltar que os trabalhos mencionados acima estão relacionados com os objetivos deste estudo, que é o de estudar as variabilidades ionosféricas durante períodos geomagneticamente perturbados no setor americano.
	Dentre os exemplos de variabilidades ionosféricas devido à ação dos campos elétricos perturbados relatados anteriormente, Abdu et al. (2009) apresentaram pela primeira vez resultados relevantes no que diz respeito à supressão ou inibição da intensificação do pico pré-reversão e, consequentemente, no desenvolvimento e na geração das irregularidades das bolhas de plasma devido à penetração de campos elétricos de polaridade oeste na qual resulta de processos “overshielding”, como retrata a Figura 15.
	Figura 15 – Variações do IMF (Bz) medidas pelo satélite ACE (painel superior), índices aurorais AU/AL (painel intermediário) e deriva vertical do plasma Vz (painel inferior) sobre São Luis/MA. O Vz foi calculado nas frequências do plasma em 6, 7, 10 e 11 MHz. A média dos dias calmos foram calculados com Vz nas frequências de 5 e 6 MHz. Na figura UT = LT + 3,0h para São Luis.
	/
	Fonte: Abdu et al. (2009).
	Verifica-se que das 1400 UT até as 2100 UT o comportamento da velocidade da deriva vertical Vz apresenta alta variabilidade quando comparado ao período calmo, que se encontra sob a ação do campo elétrico zonal “undershielding” (com 𝐵𝑧 orientado para sul). Nota-se também que durante os dias calmos, o comportamento da deriva vertical no período após o pôr do sol se comporta como de costume, ou seja, dirigido pela ação do dínamo da região F, o qual atinge a uma velocidade de deriva de ~ 60 m/s às 2200 UT (1900 LT). Porém, quando há a interação dos campos elétricos perturbados a resposta ionosférica muda significativamente, ou seja, a deriva vertical é conduzida exclusivamente pela ação do campo elétrico “overshielding”, na qual atinge um nível de aproximadamente -60 m/s. Este campo elétrico “overshielding” resulta da mudança de orientação do campo elétrico interplanetário 𝐵𝑧 para norte, concomitantemente com a recuperação do índice auroral AL. De acordo com os autores, não houve o desenvolvimento das irregularidades ionosféricas neste período, o que é incomum se considerarmos o período sazonal (equinócio) e a velocidade de deriva de 60 m/s. Outro exemplo de resposta ionosférica foi apresentado no trabalho de Muella et al. (2009), na qual analisaram a atividade da cintilação ionosférica na banda L do satélite GPS e a dinâmica que causam essas cintilações devidas à ação de campos elétricos perturbados nos diferentes tipos de tempestades. De acordo com os autores, durante a fase principal da tempestade no período entre às 13:00 e 15:00 LT de um evento ocorrido no dia 11 de abril de 2001 (Figura 16), houve evidências de penetração direta de campos elétricos (fase principal da tempestade). 
	Figura 16 – Variações do campo magnético induzido pela intensificação da corrente de anel (SYM-H) (painel superior), do índice de cintilação em amplitude (S4) (painel intermediário) e da deriva zonal do plasma (painel inferior).
	/
	Fonte: Muella et al. (2009).
	A análise de Muella et al. (2009) revelou que a intensificação das cintilações pode estar relacionada com o campo elétrico magnetosférico que penetrou em direção às latitudes equatoriais através das variações da componente 𝐵𝑧 oriundo do IMF, o que tende a ocorrer durante a expansão da corrente de anel (índice SYM-H). Adicionalmente, os autores notaram também um movimento de deriva das irregularidades na direção oeste no período entre as 1900 LT e 2000 LT, provavelmente como resultado da ação dos efeitos de dínamo perturbado, o que concordou com os resultados do radar de espalhamento incoerente RTI (Range-Time-Intensity) e da velocidade zonal registrados por de Paula et al. (2004), conforme mostrados nas Figuras 17 (a) e (b), respectivamente.
	Figura 17 - (a) Imagem obtida pelo radar VHF RTI na noite perturbada do dia 11 de abril de 2001. (b) velocidade de deriva zonal das irregularidades ionosféricas durante a noite perturbada do dia 11 de abril de 2001.
	/
	Fonte: de Paula et al. (2004).
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	O NavStar-GPS (Navigation Satellite with time and Ranging- Global Positioning System), ou simplesmente GPS, é um dos sistemas de posicionamento global de rádio navegação em operação atualmente, e que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (DoD- Department of Defense) no início da década de 1960, visando a substituição do sistema TRANSIT, também conhecido como NNSS (Navy Navigation Sattelite System) (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001). Ao contrário do sistema TRANSIT, o GPS apresentou uma maior precisão na navegação, dentre estes, o posicionamento instantâneo e a velocidade.
	Os satélites GPS foram projetados primariamente para fornecer ao usuário a sua posição e velocidade em três dimensões: latitude, longitude e altitude. Os satélites GPS estão situados a uma altitude de aproximadamente 20200 km acima da superfície da Terra, e orbitam a Terra duas vezes por dia. A constelação GPS é constituída de no mínimo 32 satélites em seis planos de órbita, sendo quatro satélites em cada plano espaçados em 60°, com uma inclinação de 55° ao plano equatorial. A constelação de satélites fornece o mínimo de quatro satélites em boa posição geométrica 24 horas por dia em qualquer posição da Terra, como mostra a Figura 18.
	Figura 18 – Constelação de satélites GPS composta por quatro satélites em boa posição geométrica 24 horas por dia.
	/
	Fonte: Galileo C_ Class Book.
	O princípio básico de navegação consiste na medida das chamadas pseudodistâncias entre a antena receptora e no mínimo quatro satélites. Este número mínimo de satélites permite que se realize o posicionamento em tempo real. A necessidade de se ter no mínimo quatro satélites é para determinar, além das três coordenadas do ponto de interesse (trilateração), o não sincronismo entre os relógios do receptor e dos satélites (MONICO, 2000). Cada satélite GPS transmite em três ondas portadoras L1 (1575,42 MHz e 𝜆 = 19 cm), L2 (1227,60 MHz e 𝜆 = 24 cm) e L5 (1176,45 MHz e 𝜆 = 25 cm). Essas portadoras são geradas a partir da frequência fundamental de 10,23 MHz, na qual é multiplicada por 154, 120 e 115, respectivamente, conforme mostrado na Figura 19.
	Figura 19 – Representação esquemática da estrutura básica do sinal GPS. Através da frequência fundamental de 10,23 MHz obtém-se as frequências da portadora L1, L2 e L3.
	/
	Fonte: Autor
	Essas três frequências são geradas simultaneamente visando a correção de grande parte dos erros provocados pela refração ionosférica. Neste trabalho, foi utilizado um receptor de dupla frequência em L1 e L2, conforme a Figura 19. Sobre as portadoras L1 e L2 são formados os códigos PRN (Pseudo Random-Noise) que são modulados pela fase, permitindo realizar medidas de distâncias a partir do tempo de propagação da modulação.
	As observáveis básicas do GPS que permitem identificar posição, velocidade e tempo podem ser identificadas como (MONICO, 2008):
	 Pseudodistância a partir do código; e
	 Fase da onda portadora ou diferença da fase da onda portadora.
	A pseudodistância é o resultado do não-sincronismo entre os relógios (osciladores) responsável pela geração do código no satélite e sua réplica no receptor. O erro de sincronismo provém do receptor, com a posição da antena partindo-se das medidas de pseudodistâncias. A geração do erro está associada à precisão do oscilador de menor qualidade do receptor comparado a alta precisão dos osciladores do satélite. A pseudodistância pode ser descrita como (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001):
	(35)
	logo,
	(36)
	onde, ∆tGPS=tRGPS−tS (GPS) e ∆δ=δR−δS.
	Assim, tem-se que 𝑡𝑆e 𝑡𝑅 denotam o sistema de tempo do satélite e do receptor e δSe δR são o erro do relógio do satélite e do receptor em relação ao tempo GPS, respectivamente. O intervalo de tempo ∆𝑡 multiplicado pela velocidade da luz 𝑐 resulta em uma pseudodistância ℜ dada como:
	(37)
	onde 𝜚 corresponde a distância entre a posição do satélite no instante 𝑡𝑆GPS e a posição da antena do receptor no instante 𝑡𝑅GPS.
	A fase da onda portadora é uma observável muito mais precisa que a pseudodistância, considerada observável básica para a maioria das atividades geodésicas. Essa observável representa a fase de batimento da onda portadora (MONICO, 2008). A fase da onda portadora pode ser descrita como (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001):
	(38)
	(39)
	em que o parâmetro t é o sistema de tempo GPS no instante t=0. As fases iniciais φ0S e φ0R são causadas pelos erros dos relógios e são iguais a:
	(40)
	(41)
	A fase da onda portadora 𝜑𝑅𝑆(𝑡) é dada por:
	(42)
	Substituindo as fases iniciais φ0S e φ0R na Equação (42) temos que:
	(43)
	Como as frequências 𝑓𝑆,𝑓𝑅 são iguais a 𝑓, a Equação (44) se reduz a:
	(44)
	No instante t0 do receptor, a parte fracionária da fase da onda da portadora é medida, em números de ciclos N, entre o satélite e o receptor, sendo N a integral de ambiguidade. A fase de batimento no instante t é dada por:
	(45)
	onde ∆φRS significa a fase fracionária no instante t aumentado pelo número de ciclos desde o instante t0. Substituindo a Equação (44) na (45) e considerando ∆φRSt0=0, obtém-se a equação da fase da onda portadora dada por:
	(46)
	em que 𝜆 é o comprimento de onda.
	O principal parâmetro ionosférico que descreve a maioria dos efeitos nos sinais GPS é o conteúdo eletrônico total (TEC). O TEC é definido pela quantidade de elétrons presente em uma coluna de seção transversal de 1m2, que se entende desde o receptor até o satélite. O TEC é medido em unidades de TEC (TECU), sendo que 1 TECU corresponde a 1x1016 elétrons/m2 (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001). 
	Uma vez que a ionosfera é considerada como um meio dispersivo em relação às ondas eletromagnéticas oriundas dos satélites GPS, o TEC pode ser obtido utilizando-se dados de um receptor GPS de dupla frequência. O TEC pode ser calculado a partir de uma combinação linear entre as observáveis de pseudodistância em L1 e L2 e/ou utilizando as observáveis de fase da portadora em ambas as frequências. Com isto, é possível eliminar os erros que estão contidos nas observáveis, tais como: a refração troposférica, o não sincronismo do relógio do satélite e do receptor, o erro das efemérides e a distância geométrica entre o satélite e o receptor. Porém alguns erros como o atraso do satélite e do receptor, os efeitos de multicaminhos e o ruído do receptor não são eliminados pelo fato de não estarem correlacionados entre as frequências, de modo que influenciam na determinação do TEC (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009). Para minimizar o atraso instrumental interfrequência do satélite no cálculo do TEC, um dos métodos é utilizar os valores fornecidos nas mensagens de navegação transmitidas pelos satélites GPS. O efeito de multicaminho pode ser minimizado evitando-se observações de satélites com baixo ângulo de elevação, e em relação ao ruído do receptor, pode ser minimizado utilizando receptores que possuam componentes eletrônicos de baixo ruído (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009).
	O TEC na direção do satélite (s) até o receptor (r) em solo pode ser obtido utilizando as pseudodistâncias (P1rs, P2rs), advindas dos códigos P nas portadoras L1 e L2, a partir da seguinte combinação linear (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009):
	(47)
	em que 𝑓1e 𝑓2 representam as frequências das portadoras em L1 e L2, respectivamente. O termo 𝜀𝑝21 representa a diferença entre L1 e L2 dos demais erros sistemáticos não eliminados na combinação linear entre as pseudodistâncias e os erros aleatórios. Estão presentes neste termo o atraso instrumental interfrequência do satélite e do receptor, os efeitos dos multicaminhos e os efeitos do ruído do receptor (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009). A desvantagem da utilização das observações de pseudodistâncias é que as medidas do TEC são consideravelmente ruidosas (JAKOWSKI, 1996).
	O TEC na direção do satélite (s) e do receptor (r) também pode ser obtido a partir da combinação linear entre as medidas de fase da onda portadora em L1 e L2 (φ1rs, φ2rs) (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009):
	(48)
	em que 𝜆1e 𝜆2 são o comprimento de onda L1 e L2, respectivamente. O termo 𝜀𝜑12 representa a diferença entre L1 e L2 dos demais erros sistemáticos não eliminados na combinação linear entre as fases e os erros aleatórios. Estão presentes neste termo o atraso do satélite e do receptor, os efeitos dos multicaminhos e os efeitos do ruído do receptor. O TEC calculado, tendo como observável a fase da onda portadora, é influenciado pelas ambiguidades inteiras (N1rs e N2rs). A ambiguidade é diferente para cada satélite, para cada passagem do mesmo satélite e a cada vez que ocorrem perdas de sinal (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009). Devido a esta ambiguidade o TEC obtido da fase da onda portadora é uma medida relativa e não representa o valor real do TEC. Ainda assim, são mais precisas que as medidas do TEC obtidas das pseudodistâncias de código nas portadoras L1 e L2. Contudo, uma combinação do TEC calculado a partir das duas técnicas permite obter medidas absolutas de TEC com menor ruído e com a precisão da medida de fase (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001).
	A ionosfera, que compreende várias camadas desde aproximadamente 50 a 1000 km acima da superfície da Terra, é considerada como um meio dispersivo em relação à transmissão de sinais de rádio oriundos dos satélites GPS (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001). Uma onda eletromagnética que atravessa a ionosfera tem a velocidade e direção de onda alterada, o que caracteriza a ionosfera como um meio dispersivo, onde a velocidade de propagação da onda é uma função do índice de refração. A refração ionosférica está intimamente relacionada à frequência do sinal de rádio, do conteúdo eletrônico total da ionosfera e do ângulo de incidência da onda de rádio sobre a camada ionosférica (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001; DA COSTA, 2004).
	Os índices de refração de fase (𝑛𝑝ℎ) e grupo (𝑛𝑔𝑟) podem ser descritos de acordo com (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001; FEDRIZZI, 2003):
	(49)
	(50)
	As Equações (49) e (50) mostram que os índices de refração de fase e grupo se distinguem principalmente pelo sinal negativo. O coeficiente 𝑐2 não depende exclusivamente da frequência, mas da quantidade do número de elétrons 𝑁𝑒 contidos ao longo caminho de propagação da onda eletromagnética. O coeficiente 𝑐2 é dado pela Equação (51):
	(51)
	Como 𝑐2 é negativo, o índice de refração de grupo (𝑛𝑔𝑟) se torna maior do que o índice de refração de fase (𝑛𝑝ℎ). Em outras palavras, as medidas de código GPS causam um atraso na velocidade de grupo e um avanço na velocidade de fase do GPS para as duas portadoras L1 e L2.
	A diferença entre a distância medida (real) e a distância geométrica ρ entre o satélite e o receptor, representa o erro devido à refração ionosférica para a fase da onda portadora IfRS e para o grupo IgRS, de acordo com Hofmann-Wellenhof et al (2001):
	(52)
	(53)
	em que o conteúdo eletrônico total inclinado (STEC) é definido como a integral da densidade eletrônica ao longo do percurso do sinal:
	(54)
	em que dS é a distância geométrica ao longo da linha de visada entre o satélite e o receptor. A Figura 20 ilustra o caminho percorrido pelo sinal do satélite até atingir a superfície da Terra numa coluna de seção transversal de 1m2.
	Figura 20 – Ilustração do caminho percorrido pelo sinal do satélite até atingir a superfície da Terra numa coluna transversal de 1m2.
	/
	Fonte: Royal Observatory of Belgium (2008).
	Para fins de padronização e modelagem, usa-se o TEC na direção vertical (zenital) (VTEC - Vertical TEC) no ponto ionosférico que pode ser obtido a partir da multiplicação entre o STEC e a função de mapeamento geométrica [cos(z’)] (MATSUOKA, CAMARGO e BATISTA, 2009):
	(55)
	em que o valor de z’, que representa o ângulo zenital do caminho do sinal sobre o ponto ionosférico localizado em uma camada de altura média (hm), é obtido de acordo com a seguinte expressão (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001):
	(56)
	em que rm é o raio médio da Terra (rm≈6371 km), hm representa a altura média do pico do perfil vertical da densidade de elétrons da ionosfera, que geralmente varia entre 300 e 450 km, e z é o ângulo zenital do satélite (z = 90º- el), onde el representa o ângulo de elevação do satélite. A Figura 21 ilustra as quantidades envolvidas na Equação (56) (HOFFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER e COLLINS, 2001):
	Figura 21 - Geometria da trajetória do sinal GPS na ionosfera para cálculo do VTEC no ponto de perfuração ionosférica (IPP) para o ângulo zenital (z’) e na altura média da camada (H).
	/
	Fonte: Royal Observatory of Belgium (2008).
	Os valores de TEC calculados são obtidos para um ponto da camada ionosférica, denominado de ponto de perfuração ionosférica (Ionospheric Piercing Point – IPP) que representa a intersecção de propagação do sinal e a camada ionosférica. A localização do ponto ionosférico pode ser calculada em função da latitude e da longitude geográfica da estação (receptor), do azimute e do ângulo de elevação do satélite. Desta forma, a latitude e a longitude geográfica do ponto ionosférico são calculados da seguinte forma (EL-GIZAWI, 2003):
	(57)
	sendo,
	(58)
	onde,
	As medidas dos sinais GPS possibilitam analisar simultaneamente as flutuações de curta escala no TEC ao longo do caminho do sinal entre o satélite e o receptor quando da presença de irregularidades do plasma ionosférico, bem como as cintilações/flutuações dos sinais associadas a essas irregularidades (BHATTACHARYYA, BEACH e BASU, 2000). De acordo com Pi et al. (1997), esta metodologia empregada para medir os efeitos das irregularidades ionosféricas nos sinais GPS tem sido adotada por vários pesquisadores (WANNINGER, 1993; DOHERTY et al., 1994; AARONS et al., 1997). A resposta destes efeitos resulta em flutuações da fase do sinal GPS, através das medidas obtidas da fase diferencial dos sinais de dupla frequência. Como a fase diferencial pode produzir com exatidão a linha de visada do TEC ionosférico, esta medida é também conhecida como a taxa de variação do TEC (ROT), expresso na unidade de TECU/minutos (1TECU= 1016 elétrons/m2). A equação que expressa à variação do ROT é apresentada a seguir:
	(59)
	Para ilustrar as assinaturas das irregularidades ionosféricas através dos dados de ROT, é apresentada uma análise realizada por Abreu (2012) que reduziu os dados provenientes de uma estação localizada na região equatorial onde mostra a presença e a ausência de flutuações em períodos distintos, como pode ser visto na Figura 22. 
	Figura 22 – Assinaturas de irregularidades ionosféricas observadas através da flutuação de fase do TEC (ROT) na estação equatorial de Palmas.
	/
	Fonte: Adaptada de Abreu (2012).
	De acordo com Pi et al. (1997) para regiões de baixa latitude, as flutuações no ROT estão relacionadas às irregularidades com escalas menores quando comparadas às regiões de alta latitude, na ordem de ~2,5 km, dependendo da velocidade de deriva do plasma. De acordo com DasGupta et al. (2007), os satélites GPS estão sujeitos à efeitos que deterioram/atenuam as informações contidas na frequência da portadora, sendo elas: (a) introdução de erro devido ao atraso da velocidade de grupo do sinal que atravessa a ionosfera; (b) variações/flutuações nos sinais GPS, isto é, em amplitude e fase, causado pelas irregularidades na distribuição de densidade eletrônica. De acordo com Mendillo et al. (2000), flutuações de fase variando entre 0,5-1,0 (TEC/min estão geralmente associadas à ocorrência de bolhas de plasma.
	Após examinar vários casos relacionados a flutuações ocorridas na fase dos receptores GPS, Pi et al. (1997) constataram que os dados de ROT apresentavam flutuação em torno de um baixo valor, que poderiam estar associadas a irregularidades de tamanho de escala menores, de forma que foi desenvolvido um sistema para monitorar a distribuição global das irregularidades ionosféricas através de uma vasta rede de receptores GPS. De acordo com Pi et al. (2013) as medidas obtidas por essa rede tem como objetivo, estudar os efeitos do clima espacial na ionosfera, particularmente no que diz respeito as irregularidades ionosféricas que causam cintilação na amplitude/potência e fase dos sinais de rádio, tais como os sinais de GNSS na frequência da banda L. Desta forma, para identificar e analisar estatisticamente estas irregularidades presentes em escalas menores, os autores sugeriram um índice que pudesse quantificar essas flutuações, conhecido como a taxa de variação do índice do TEC (ROTI). O índice está fundamentado no desvio-padrão do ROT para um intervalo de tempo de cinco minutos, que permite relativamente, um excelente tempo de resolução. O cálculo do ROTI pode ser expresso da seguinte forma (PI, MANUCCI, et al., 1997):
	(60)
	em que <> representa a média.
	Ao longo dos anos, alguns pesquisadores têm utilizado o índice ROTI para quantificar estatisticamente a variação da densidade eletrônica nos comprimentos de larga escala observados através do ROT, dentre eles Basu et al. (1999); Ma e Maruyama (2006), Zou et al. (2011), Pi et al. (2013), Deng et al. (2014), Tanna et al. (2014) e Pereira (2015). Por exemplo, no estudo de Pi et al. (2013) foram feitas observações das irregularidades ionosféricas e cintilações no âmbito global e regional, com o intuito de apresentar as irregularidades através de mapas de ROTI, que de acordo com os autores, registram irregularidades ionosféricas e atividades de cintilação durante períodos geomagneticamente calmos bem como nos períodos perturbados. A Figura 23 mostra o exemplo de um mapa global de ROTI registrado no dia 26 de outubro de 2013 entre as 0015 UT e 0030 UT, proveniente de dados coletados de 441 sites (1929 estações) da rede de receptores IGS e CORS. Ainda de acordo com os autores, neste dia ocorreu uma tempestade geomagnética na qual o índice planetário Ap atingiu 87, de tal forma que intensas irregularidades e atividades de cintilação em ambas as regiões aurorais foram capturadas através do mapa ROTI, além de cintilação em baixa latitude na região da América do Sul próximo a longitude de 45° W, por volta das 0900 LT. 
	Figura 23 – Exemplo de um mapa global de ROTI utilizando dados do IGS e do CORS em 26 de outubro de 2013 durante um evento de tempestade geomagnética. A barra de cores representa os valores de ROTI em TECU/min.
	/
	Fonte: Pi et al. (2013).
	Pereira (2015) também calculou o índice ROTI em algumas estações do território brasileiro, através de assinaturas das irregularidades ionosféricas de pequena escala no dia 059 (28 de fevereiro) de 2014, conforme pode ser observado na Figura 24.
	Figura 24 – Assinaturas de irregularidades ionosféricas de pequena escala (ROTI) obtidas através de diversos receptores da rede RMBC no dia 28 de fevereiro de 2014.
	/
	Fonte: Adaptada de Pereira (2015).
	De acordo com Pi et al. (1997), os valores de ROTI podem variar de acordo com a fase do ciclo solar. Em um evento registrado em 1996 no período de baixa atividade solar, o ROTI atingiu um valor máximo em torno de 0,5. Já em outro evento registrado anos depois durante o período de alta atividade solar, uma forte flutuação de fase ocorreu no período após o pôr do sol, onde o ROTI registrou um valor de 5,0 TECU/min, ou seja, dez vezes maior se comparado com evento anterior. Ainda de acordo com os autores, o valor limiar de ROTI ( 0,5 TECU/min foi escolhido de tal forma que as irregularidades ionosféricas com comprimentos de escala de alguns quilômetros pudessem ser identificadas. De acordo com Pereira (2013), um valor de ROTI menor ou igual a 0,05 TECU/min indica um nível baixo de flutuação devido às irregularidades, entre 0,05 ( ROTI ( 0,2 (TECU/min) significa um nível moderado, e quando o ROTI apresentar valores maiores que 0,2, significa que a atividade de ocorrência das irregularidades é muito forte. Já Deng et al. (2014), considerou um valor de ROTI pequeno quando 0,5 < ROTI ( 1 (TECU/min), um valor moderado quando 1 < ROTI ( 2 (TECU/min) e um valor grande quando ROTI >2 TEC/min.
	6 CLIMATOLOGIA E MODELAGEM DAS CINTILAÇÕES IONOSFÉRICAS EM CACHOEIRA PAULISTA DURANTE PERÍODOS GEOMAGNETICAMENTE CALMOS
	6.1 Climatologia das Cintilações Ionosféricas na Estação de Baixa-Latitude de Cachoeira Paulista
	6.2 Caracterização Estatística da Cintilação em Amplitude

	De acordo com Kintner et al. (2007), um dos primeiros efeitos divulgados do clima espacial foram as flutuações na amplitude e na fase dos sinais de rádio transmitidos de satélites quando estes atravessavam a ionosfera terrestre. Essas flutuações, geralmente designadas por cintilação, quando suficientemente intensas deterioram a qualidade do sinal de rádio de tal forma que a sua recepção e o conteúdo da informação ficam comprometidas. 
	As cintilações ionosféricas são ocasionadas quando sinais eletromagnéticos se propagam através das irregularidades presentes do plasma ionosférico. As variações na densidade eletrônica do plasma ambiente associado a essas irregularidades causam variações no índice de refração para sinais de rádio transionosféricos, acarretando assim um espalhamento do sinal. Qualquer sinal eletromagnético com frequências de operação acima das frequências de corte das ondas ordinária ou do plasma, cujos valores são tipicamente de uma a algumas dezenas de MHz, podem se propagar atravessando toda a camada da ionosfera. Por exemplo, a banda de frequência de operação dos sinais dos satélites GPS encontra-se acima dessas frequências de corte, de modo que os sinais de rádio podem se propagar através da ionosfera com pequenas mudanças de direção quando a mesma se encontra homogênea. Entretanto, quando há a presença de irregularidades, difrações nos sinais de rádio tendem a ocorrer. O grau na qual as irregularidades ionosféricas produzem cintilações é determinado pela frequência do sinal comparado a frequência do plasma e a intensidade das irregularidades. Esta intensidade ou “força” das irregularidades está relacionada com as variações no índice de refração, e que em contrapartida estão diretamente associadas às flutuações na densidade eletrônica (N do plasma ambiente na qual estas irregularidades estão imersas (YEH e LIU, 1982). Em outras palavras, quanto mais denso o plasma ambiente e quanto mais rarefeito for a estrutura de irregularidade imersa neste plasma, maiores serão as frequências em que ocorrerão as cintilações e mais intensas serão as cintilações na amplitude dos sinais. Uma característica singular dos sinais da banda L do GPS é sua vulnerabilidade às irregularidades do meio ionosférico, podendo cintilar a uma amplitude da ordem de 20 a 30 dB. Ou seja, níveis de cintilações que podem interromper ou deteriorar a qualidade do sinal recebido de tal modo a ocasionar a sua perda, contribuindo assim para uma imprecisão do posicionamento por meio do GPS (DE PAULA, RODRIGUES, et al., 2003; KINTNER, LEDVINA e DE PAULA, 2007).
	Em relação à morfologia da atividade das cintilações ionosféricas, os estudos têm mostrado que há uma forte dependência com as variações do ciclo solar, de tal forma que nos períodos de alta atividade solar os níveis de ocorrência e da amplitude da intensidade das cintilações são bem maiores do que aqueles observados durante os períodos de baixa atividade solar. A Figura 25 mostra um mapa da morfologia global das cintilações ionosféricas durante períodos de máximo e mínimo solar. 
	Figura 25 - Morfologia das cintilações ionosféricas durante os períodos de máxima atividade solar (painel a) e mínima atividade solar (painel b) e as três principais regiões de ocorrência das cintilações.
	/
	Fonte: Adaptada de Basu et al. (1988).
	É possível notar da figura que durante o máximo solar as cintilações são mais intensas próximas ao equador magnético, incluindo a região da anomalia na ionização equatorial e dentro da zona auroral e da calota polar. Enquanto que durante o mínimo solar as cintilações tendem a ocorrer mais próximo a região do equador magnético e com intensidades mais fracas. Em relação às variações sazonais a atividade das cintilações depende do setor longitudinal. No setor brasileiro as ocorrências das cintilações são mais frequentes durante os períodos de equinócio e nos meses próximos ao solstício de dezembro. 
	A intensidade da cintilação em amplitude é geralmente representada por um índice conhecido como S4. Na prática este índice quantifica o quanto a amplitude da potência do sinal recebido desviou do seu valor médio em decorrência das cintilações. O índice S4 é calculado a partir da raiz quadrada da variância da potência do sinal, normalizado pelo valor médio da potência do sinal recebido ao longo de um intervalo de tempo, sendo obtido da seguinte forma: 
	(61)
	em que I é uma quantidade proporcional a potência do sinal recebido e os colchetes indicam o valor médio. Este período de tempo é amostrado num intervalo de 60 segundos. De acordo com Yeh e Liu (1982), para irregularidades presentes na ionosfera a dependência do índice de cintilação S4 com a frequência pode ser dada por:
	(62)
	onde n é um valor constante proporcional ao índice p obtido da análise espectral do sinal recebido. 
	Neste trabalho as medidas de cintilação em amplitude foram registradas através dos monitores de cintilação do GPS denominados SCINTMON/CASCADE, e que foram desenvolvidos na Universidade de Cornell (EUA). Estes receptores são utilizados para monitorar as cintilações ionosféricas que ocorrem na frequência L1 do GPS (1,57542 GHz). Os monitores de cintilação desenvolvidos em Cornell foram baseados nos sistemas GEC Plessey, que consistem basicamente de 12 canais de código C/A (1023 MHz) e um cartão PC de 16 bits. Esses monitores de cintilação GPS medem a amplitude do sinal da portadora L1 a uma taxa de amostragem de 50 Hz. O software de redução de dados processa os índices de S4 num intervalo de período de 60 segundos para todos os satélites visíveis (BEACH e KINTNER, 2001). Os receptores SCINTMON/CASCADE instalados nos observatórios cujos dados são empregados neste estudo, foram configurados para medirem os sinais dos satélites durante o período noturno entre 2100 – 0900 UT, ou seja, entre às 1800 – 0600 LT.
	Para estudar e avaliar o comportamento das cintilações, fez-se necessário o uso dos dados contidos nos arquivos sumários com extensão “.SUM” gravados pelos receptores SCINTMON/CASCADE. Empregando rotinas computacionais em linguagem Matlab as seguintes informações foram lidas destes arquivos: data de observação, horário de observação de cada satélite, o número correspondente de cada satélite (PRN) armazenado no arquivo juntamente com seus respectivos ângulos de elevação e azimute, e o valor do índice de cintilação S4 calculado num intervalo de 1 minuto para cada satélite visível entre 1800 - 0600 LT. Através das rotinas computacionais é possível selecionar os dados para o período que se deseja estudar dentro da máscara de elevação e azimute escolhidos, e também gerar imagens do índice de cintilação através do ângulo de elevação desejado a partir dos dados obtidos de cada satélite (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009).
	Para minimizar qualquer influência externa que pudesse causar imprecisão na análise dos dados de cintilação provocados pelas irregularidades na ionosfera, foram selecionados apenas os dados de satélite cujo ângulo de elevação tenha sido maior que 40°. Esta máscara de elevação reduz a variação da distância ionosférica da altura de espalhamento devido ao movimento do satélite, e permite que somente a ionosfera próxima a estação de observação esteja sendo amostrada. Com isso, minimiza-se também as interferências associadas aos efeitos de multicaminhos ou múltiplos caminhos (sinais refletidos por obstáculos próximos à antena). O efeito do multicaminhos pode elevar o índice S4, proporcionando assim uma falsa ocorrência de cintilação ionosférica, principalmente no início e ou no término do rastreio de um satélite, quando o ângulo de elevação é da ordem de poucos graus. De acordo com Muella et al. (2009), o número de satélites afetados pela cintilação reduz significativamente na ordem de 24% para 6% quando há um aumento da máscara de elevação de 30°para 45°, porém o número de satélites visíveis é normalmente entre um e três. 
	Para analisar a taxa de ocorrência das cintilações na frequência L1 do GPS, o cálculo foi feito a partir da razão entre o número de minutos em que houve cintilações em amplitude e o número total de minutos de observação. Para determinar a ocorrência das cintilações, é necessário pelo menos um satélite disponível, dentro do intervalo de um minuto, de tal forma que o valor do índice de cintilação S4 seja superior a 0,2. Quando o índice S4 for menor que 0,2 assume-se que o nível de cintilação é muito fraco e as flutuações na amplitude do sinal estão sendo afetadas por ruídos no receptor e multicaminhos. 
	Dois receptores SCINTMON/CASCADE operaram simultaneamente na estação de Cachoeira Paulista/SP (22,4° S; 45,0° W; latitude dip 16,9° S) durante ~17 anos entre setembro de 1997 até novembro de 2014. Neste período os receptores mediram os sinais recebidos da frequência L1 de até 11 satélites GPS simultâneos e calcularam o índice de cintilação S4 para cada satélite. Os dados gravados por pelo menos um dos receptores foram utilizados no estudo de ocorrência climatológica das cintilações sobre Cachoeira Paulista. No entanto, quando não houve dados de nenhum dos receptores de Cachoeira Paulista, empregou-se os registros do receptor SCINTMON/CASCADE que operava simultaneamente na estação próxima de São José dos Campos/SP (23,1° S; 45,8° W; latitude dip 17,3° S). Os gráficos de contorno dos painéis superiores da Figura 26 mostram a porcentagem de ocorrência das cintilações em amplitude observada sobre Cachoeira Paulista durante o período noturno entre os anos de 1997 e 2014. A estatística está sendo apresentada em função da hora universal UT (UT = LT + 3,0h) e considerando dois limiares do índice de cintilação S4. Apenas dias geomagneticamente calmos foram considerados na análise. No painel superior da Figura 26 é mostrado a ocorrência para todos os níveis de cintilação (0,2 < S4 ( 1,4), enquanto que no painel do meio a estatística é para as cintilações mais intensas com S4 > 0,5. Observa-se dos gráficos que não houve dados disponíveis no mês de maio de 1999, no início de setembro de 1999 e entre janeiro e março de 2001. No painel inferior da Figura 26 é apresentado o valor médio mensal do fluxo solar em 10.7 cm (índice F10.7), onde é possível visualizar como variou a atividade solar no período entre 1997-2014. Com isso, a Figura 26 permite observar a variação temporal, sazonal, anual e com a atividade solar das cintilações ionosféricas sobre a estação de Cachoeira Paulista.
	Figura 26 - Porcentagem de ocorrência da cintilação ionosférica (barra de cores) em Cachoeira Paulista em função da hora universal no período entre setembro de 1997 até novembro de 2014, para níveis do índice de cintilação S4 > 0,2 (painel superior) e para S4 > 0,5 (painel intermediário). No painel inferior é mostrado os valores médios de fluxo solar no índice F10.7 cm.
	/
	Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017).
	Os gráficos mostram que nos anos próximos ao máximo solar os maiores valores de ocorrência das cintilações (S4 > 0,2) são observados entre 2300 UT e 0400 UT (2000-0100 LT), enquanto que os níveis mais fortes de cintilações (S4 > 0,5) ocorrem mais frequentemente entre 2300 UT e 0100 UT (2000-2200 LT). Devido ao elevado ângulo de declinação magnética que existe no setor brasileiro, durante os meses do verão o terminadouro do anoitecer e o meridiano magnético estão proximamente alinhados. Isso faz com que nesta época o pôr-do-sol ocorre quase que simultaneamente nos pontos conjugados que se conectam à região F da ionosfera equatorial. Consequentemente, com a passagem do terminadouro do anoitecer o circuito que conecta as regiões E magneticamente conjugadas é interrompido simultaneamente, favorecendo o surgimento de campos elétricos de polarização na região F com valores muito maiores do que aqueles geralmente observados em outros períodos sazonais. Estes campos elétricos agem para que a deriva vertical da ionosfera durante o horário do pico pré-reversão torne-se mais intenso (ABDU, 2001). A intensificação da deriva após o pôr-do-sol é um fator que contribui para desestabilizar a parte inferior da região F, criando condições favoráveis para o aumento da taxa de crescimento da instabilidade Rayleigh-Taylor. Consequentemente, a atividade de ocorrência das irregularidades ionosféricas intensifica-se nos meses de verão. Em contrapartida, nos meses do solstício de junho (inverno) quando não há este alinhamento entre o terminadouro e o meridiano magnético, apenas um hemisfério permanece iluminado. Como efeito teremos uma deriva vertical 𝐸×𝐵 mais lenta durante o pico pré-reversão. Esta deriva vertical de menor magnitude é explicada por um aumento da condutividade integrada ao longo do tubo de fluxo magnético, que fisicamente também contribui para um enfraquecimento da taxa de crescimento das instabilidades que acionam as irregularidades na região F. Conforme pode ser notado da Figura 26, períodos de mínimo na ocorrência das cintilações tendem a ocorrer durante os meses de inverno. 
	Além da variação sazonal, o gráfico da Figura 26 mostra claramente a variação da ocorrência das cintilações com o ciclo solar. Nota-se dos gráficos que os maiores valores de ocorrência das cintilações aconteceram entre os anos de 2000-2002 durante o período de máximo do ciclo solar 23. Uma ocorrência de cerca de 80% e 50% foi observada em torno dos meses de dezembro de 2001 e janeiro-fevereiro de 2002 para, respectivamente, os níveis de S4 > 0,2 e S4 > 0,5. Como a série estatística iniciou no final de 1997, é possível observar também dos painéis superior e central que a taxa de ocorrência das cintilações vai aumentando durante a fase ascendente do ciclo solar 23. Durante os anos de máximo na atividade solar a ionosfera terrestre torna-se mais espessa e a densidade eletrônica do plasma ambiente se intensifica. Logo, as flutuações na densidade eletrônica ((N) aumentam e fortes gradientes de ionização tendem a surgir em alturas ionosféricas. Como a intensidade das cintilações depende da espessura da camada de irregularidade na região F, do número de densidade eletrônica do plasma e das flutuações na densidade eletrônica ((Ne), nos anos de máximo solar é esperado uma maior atividade de cintilação. Isso pode ser mais facilmente compreendido se lembrarmos que na ionosfera as flutuações no índice de refração ((n) são causados pelas próprias flutuações na densidade eletrônica ((Ne), visto que para frequências elevadas, tal qual para a banda L do GPS, existe uma relação aproximadamente linear entre ambas (YEH e LIU, 1982). Uma vez que a estação de baixa latitude de Cachoeira Paulista encontra-se localizada próxima à crista sul da anomalia na ionização equatorial, fortes cintilações tendem a ser observadas visto que a ionosfera local está sujeita a fortes gradientes e flutuações de densidade (MUELLA, DUARTE-SILVA, et al., 2017). Como as bolhas de plasma são mapeadas ao longo das linhas de campo magnético até as regiões de baixas latitudes, as estruturas de irregularidades com dimensões da primeira zona de Fresnel (~370-400 m) que coexistem junto com as bolhas, ao se estenderem e interceptarem a região da anomalia será mais efetivo em causarem as cintilações no sinal L1 (BHATTACHARYYA, KAKAD, et al., 2017; MUELLA, DE PAULA e MONTEIRO, 2013; MUELLA, DE PAULA e JONAH, 2014).
	A Figura 26 também mostra uma súbita redução na frequência de ocorrência das cintilações no período entre dezembro/2002 e fevereiro/2003. De acordo com de Paula et al. (2015) esta queda brusca foi causada por um evento de Aquecimento Estratosférico Súbito (SSW). Uma explicação plausível para este enfraquecimento na atividade das cintilações causada pelo SSW, que resultou numa diminuição em sua ocorrência sobre Cachoeira Paulista, pode ser atribuída aos seguintes fatores (DE PAULA, JONAH, et al., 2015; MUELLA, DUARTE-SILVA, et al., 2017): (a) redução na taxa de crescimento do processo de instabilidade após o pôr-do-Sol devida a uma diminuição na velocidade de deriva vertical da ionosfera; (b) ventos termosféricos induzidos pelo evento de SSW no hemisférico norte modificou as condutividades integradas ao longo do tubo de fluxo magnético, levando a uma supressão dos mecanismos de instabilidade secundários que favorecem a formação de irregularidades de menores escalas; e (c) uma distribuição anômala da densidade eletrônica na região da crista sul da anomalia equatorial durante o evento de SSW.
	Os gráficos da Figura 26 também mostram que a frequência de ocorrência das cintilações diminuiu durante o declínio do ciclo solar 23 (de 2002 até outubro/novembro de 2009). A fase descendente do ciclo solar 23 é considerada a mais longa desde que se iniciaram os registros históricos. Nota-se a partir do gráfico para S4 > 0,5 que a atividade das cintilações reduziu significativamente a partir do ano de 2006, enquanto que para os níveis gerais de cintilação (S4 > 0,2) a redução foi maior a partir do ano de 2007. A ocorrência das cintilações tornou-se praticamente irrelevante entre os anos de 2007-2009. Esta diminuição brusca na ocorrência das cintilações está associada ao período de extremo mínimo na atividade solar, que atingiu sua vertente no ano de 2008. O mínimo solar entre os ciclos 23 e 24 tem sido considerada aquela com o menor número de registros de manchas solares nos últimos 100 anos, ocasionando uma redução anômala na emissão da radiação solar (10-120 nm) na faixa do extremo ultravioleta (EUV) (SOLOMON, WOODS, et al., 2010; HADY, 2013). Esta redução na radiação do EUV foi de cerca de 15% de acordo com Heelis et al. (2009) e Lühr e Xiong (2010). Emmert et al. (2010) mostraram que uma menor radiação do EUV fez com que a camada superior da atmosfera terrestre se tornasse mais fria e apresentasse uma queda na sua densidade de cerca de 10-30%. Liu et al. (2011) reportaram que durante este período de extremo mínimo a camada da ionosfera tornou-se menos espessa do que se comparada aos outros períodos de mínimo solar, além de que a altura da base da camada F foi muito menor e a densidade eletrônica da ionosfera reduziu de forma significativa. Por exemplo, mostraram evidências de que globalmente a frequência crítica da camada F2 (foF2) durante o período de extremo mínimo entre os ciclos solares 23 e 24 pode ter alcançado valores entre 10-18% menores do que aqueles observados no último mínimo solar ocorrido em 1996. Santos et al. (2013) estudaram o comportamento da deriva vertical da ionosfera no setor Sul Americano durante este período de extremo mínimo e mostraram que o efeito fonte foi fortemente suprimido. Portanto, esta resposta anômala da ionosfera tropical devido ao extremo mínimo na atividade solar, que ocasionou níveis reduzidos de ionização e afetou toda a eletrodinâmica do plasma, certamente contribui para a redução acentuada da atividade de cintilação ionosférica sobre Cachoeira Paulista entre os anos de 2007-2009.
	O atual ciclo solar 24 iniciou após outubro de 2008. A atividade solar foi aumentando lentando e em meados de 2010 o índice F10.7 atingiu 80 ufs (unidade de fluxo solar). A fase ascendente do ciclo solar 24 durou até cerca de abril de 2014 quando atingiu seu valor máximo, sendo considerado pelos físicos solares como o ciclo solar mais fraco dos últimos 100 anos. De acordo com o modelo de Solanki et al. (2002), a extensão de um ciclo solar anterior pode ser considerada um bom preditor da intensidade do ciclo solar seguinte. Por exemplo, como o ciclo solar 23 foi longo e teve uma fase descendente demorada, de acordo com os autores o dínamo solar carrega uma “memória” desta extensão do ciclo anterior para o ciclo solar seguinte. Esse fator ajudaria a entender a razão pela qual o ciclo atual tem apresentado um número reduzido de manchas solares. Em termos de ocorrência das irregularidades ionosféricas o efeito disso pode ser visualizado também nos gráficos da Figura 26, onde nota-se que em torno do máximo do atual ciclo que a frequência de ocorrência das cintilações foi comparativamente menor do que aquele observado no ciclo anterior. Para S4 > 0,2 a máxima taxa obtida foi de ~60% para o ano de 2014, enquanto que para S4 > 0,5 foi de cerca de 45%, ou seja, cerca de 20% menor. Importante ressaltar que associado a este ciclo solar mais fraco está uma redução no fluxo de radiação do EUV e uma menor densidade de constituintes termosféricos. Uma vez que a ionosfera está embebida na termosfera, mudanças na atmosfera neutra são seguidas por mudanças na distribuição vertical de ionização em alturas ionosféricas. Observações globais de valores médios do conteúdo eletrônico total apresentados por Hao et al. (2014) confirmam que durante a primeira metade do ciclo solar 24 a ionosfera esteve mais fracamente ionizada do que durante a fase ascendente do ciclo solar 23. Como consequência da redução na radiação EUV é esperado também uma diminuição na condutividade ionosférica na altura da região E. Uma redução na condutividade leva a um decaimento no desenvolvimento da deriva 𝐸×𝐵 da região F equatorial. Desta forma, assim como a geração das irregularidades foram significativamente afetadas nos anos de extremo mínimo da atividade solar, os resultados de ocorrência de cintilação da Figura 26 revelam que o atual ciclo solar sendo mais fraco também afetou a atividade das irregularidades. Está bem estabelecido na literatura de que as cintilações ionosféricas, para acontecerem, requerem que a densidade do plasma ambiente onde as irregularidades estão imersas seja elevada, e que fortes flutuações na densidade eletrônica estejam ocorrendo ao longo da trajetória do sinal desde o satélite até o receptor no solo. Sendo assim, uma redução da densidade de ionização, acompanhada por mudanças na posição da crista da anomalia equatorial (mais próxima do equador magnético), são fatores que ajudam a explicar em parte a menor ocorrência de cintilação sobre Cachoeira Paulista durante a fase ascendente do atual ciclo.
	A extensão latitudinal das bolhas de plasma até a região da crista na ionização equatorial é crucial em determinar a atividade da cintilação em baixas latitudes. Esta extensão das bolhas até a ionosfera sobre Cachoeira Paulista depende da sua altura alcançada sobre o equador magnético. Além disso, a intensidade das cintilações noturnas está fortemente relacionada com a ressurgência da anomalia equatorial devido à deriva vertical 𝐸×𝐵 durante o pico pré-reversão (CHATTERJEE e CHAKRABORTY, 2013). A localização da crista da anomalia na ionização equatorial depende diretamente da configuração e posição da linha do equador magnético. Geralmente, a região da crista da anomalia é observada entre 15(-20( de latitude magnética. De acordo com Rangarajan e Barreto (2000), devido ao deslocamento do campo magnético da Terra, no setor americano a linha do equador magnético está se movendo para oeste a uma taxa de ~0,22(/ano. Particularmente no setor longitudinal brasileiro, devido a configuração do campo magnético, uma deriva aparente para norte também pode ser observada. Portanto, além da dependência com o ciclo de atividade solar, a ocorrência climatológica das cintilações apresentadas na Figura 26 também está sendo modulada pelas alterações na latitude magnética de Cachoeira Paulista durante o período entre 1997-2014. 
	Com o objetivo de avaliar como a latitude magnética variou ao longo dos 17 anos de observação, utilizou-se o modelo Internacional de Referência do Campo Geomagnético (IGRF). No gráfico da Figura 27, a linha com círculos mostra como a latitude magnética de Cachoeira Paulista variou entre 1997-2014. Em 1997 a latitude era de ~16,5( e em 2014 aumentou para ~19,7(. No canto direito superior da Figura 27 é mostrado como o equador magnético (ângulo de inclinação I = 0(), numa faixa de longitude do meridiano magnético de Cachoeira Paulista, estava em 1997 (linha tracejada) em relação ao equador geográfico e onde o mesmo se encontrava em 2014 (linha sólida). 
	Figura 27 - Variações do equador magnético (painel no canto superior direito) e da latitude magnética em Cachoeira Paulista ao longo dos anos de 1997 e 2014. A variação apresentada durante este período equivale a ~3,2° de latitude magnética.
	/
	Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017).
	A Figura 27 revela que o aumento de ~3,2( da latitude magnética de Cachoeira Paulista devido as mudanças migratórias na localização do equador magnético, muito provavelmente modulou a ocorrência das cintilações sobre Cachoeira Paulista. Devido a esta variação da latitude, a altura do ápice da linha de campo sobre o equador magnético que é mapeado até a região F sobre Cachoeira Paulista aumentou de 850-900 km em 1997 para acima de 1100 km em 2014. Isso significa que se em 1997 a estação de Cachoeira Paulista estava localizada sob a crista sul da anomalia equatorial, em 2014 se encontrava mais ao sul da crista onde a densidade eletrônica é menor, contribuindo então para uma menor atividade das cintilações.
	Em comunicações de rádio o efeito de desvanecimento devido a múltiplos caminhos está associado a superposição de uma ou mais versões do sinal transmitido, provocando alterações na amplitude e variações na potência do sinal de um receptor. Moraes et al. (2012) propuseram um modelo estatístico de desvanecimento de propagação de ondas de rádio transionosféricas para a frequência L1 do GPS. O modelo é baseado na distribuição (-( proposta por Yacoub (2001, 2007). Uma distribuição para estatísticas de segunda ordem análoga ao de Yacoub (2001) foi proposto poucos anos depois por Fasolo e Duque (2005). A distribuição de Fasolo e Duque (2005) foi designada por k-(. No caso do modelo k-( ele foi implementado para se estudar o efeito do deslocamento Doppler sobre um canal de rádio. Ambas distribuições (-( e k-( podem ser empregadas para se descrever e modelar estatisticamente o desvanecimento sofrido por um sinal de rádio. Uma vantagem da distribuição (-( é que as não-homogeneidades do meio de propagação do sinal podem ser levadas em conta no modelo de desvanecimento. Portanto, este estudo aproveitou-se das vantagens oferecidas pelo modelo de distribuição (-( para caracterizarmos estatisticamente o fenômeno de cintilação ionosférica para a estação de Cachoeira Paulista. 
	De acordo com Yacoub (2007), a função densidade de probabilidade (-( da envoltória de um sinal r é dada por:
	(63)
	onde ( é uma função gama do tipo 0∞𝑡𝑧−1𝑒𝑥𝑝−𝑡𝑑𝑡, o parâmetro ( é uma extensão real do número de “clusters” de ondas de múltiplos caminhos, e ( é um parâmetro que controla o módulo da soma destes “clusters”. 
	Outra grande vantagem do modelo de distribuição (-( está no fato de que, dependendo dos valores assumidos por cada um dos parâmetros (( e (), a função de distribuição pode se tornar uma exponencial, uma distribuição Weibull, Rayleigh, Rice ou Nakagami. Portanto, o modelo (-( por possuir dois parâmetros o torna matematicamente muito mais flexível, permitindo que na prática em termos de caracterização estatística haja uma concordância melhor com o índice S4 quando comparado com outros tipos de distribuição. O valor do par de parâmetros (-( que melhor representa a distribuição em amplitude do índice de cintilação S4 pode ser obtido a partir da seguinte equação (MORAES, DE PAULA, et al., 2013):
	(64)
	Outra importante vantagem do modelo (-( está no fato de que a função de distribuição pode ser empregada para se estudar o impacto das irregularidades ionosféricas sobre a operação dos receptores de GNSS. Neste caso, estatísticas de ordem superior devem ser obtidas a partir da distribuição (-(. Uma caracterização estatística de segunda ordem da distribuição (-( produz duas equações denominadas Taxa de Cruzamento de Nível (TCN) e Tempo Médio de Desvanecimento (TMD). 
	Neste estudo o TCN pode ser definido como sendo a frequência de ocorrência dos desvanecimentos associados às cintilações que são observados sobre os sinais L1 do GPS. Na prática representa o número médio de vezes que a envoltória do sinal com desvanecimento cruza um determinado nível, num certo período de tempo e somente num sentido (FASOLO e DUQUE, 2003; MORAES, DE PAULA, et al., 2014). Para a distribuição (-( o TCN pode ser obtido a partir de:
	(65)
	onde ω é um parâmetro empírico empregado como um ajuste de “offset” e ( é um fator de escala calculado a partir da expressão:
	(66)
	sendo que r é o valor normalizado da envoltória da amplitude do sinal definido anteriormente na Equação (65).
	Quanto ao parâmetro TMD este é definido como sendo a relação entre o tempo total em que a envoltória do sinal apresenta valores abaixo de um certo nível e o número total de desvanecimentos. Para a distribuição (-( o TMD pode ser obtido a partir de (MORAES, DE PAULA, et al., 2014):
	(67)
	onde ω e ( representam o mesmo que nas Equações (65) e (66).
	Para o estudo de caracterização estatística da cintilação em amplitude sobre o sinal L1 do GPS, foram selecionados dados obtidos em Cachoeira Paulista durante os anos que pudessem representar os efeitos de três níveis distintos de atividade solar. Por exemplo, dados do índice de cintilação S4 registrados no ano de 2000 foram selecionados para representar o período de máximo solar. Dados obtidos durante o ano de 2005 foram selecionados para se caracterizar as cintilações durante períodos de níveis moderados de atividade solar (fase descendente), enquanto que os dados obtidos no ano de 2010 representam um período próximo ao mínimo solar. Os casos de cintilação selecionados para o ano de máximo solar (2000) ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro, os casos para nível moderado foram registrados em novembro e dezembro e, finalmente, para o ano de mínimo solar (2010) os casos de cintilação utilizados na análise ocorreram nos meses de fevereiro, março, novembro e dezembro. Após selecionados os dias com os casos de cintilação em amplitude, os dados foram filtrados para o ângulo de elevação do satélite, sendo considerados somente aqueles acima de 30(. Em seguida, foram selecionados um conjunto de dados onde os valores do índice S4 variaram entre 0,4 ± 0,025 até 0,9 ± 0,025. No total foram processados 21 dias com dados de cintilação, sendo 6 dias representativos para o período de máximo solar (10, 28 e 29/janeiro; 4, 10 e 17/fevereiro), 8 dias para o período de atividade moderada (23/novembro; 2, 4, 7, 8, 17, 23 e 30/dezembro) e 7 dias para o ano de mínimo solar (17 e 21/fevereiro; 11 e 20/março; 12 e 18/novembro; 29/dezembro). Para estes dias, a Tabela 1 resume o número de casos (em intervalos de 60 segundos) que atingiram valores específicos de índice S4.
	Um exemplo de como os dados foram analisados é mostrado na Figura 28. O painel superior (a) mostra um caso de cintilação em amplitude com índice S4 = 0,8 durante um ano de máximo solar. No gráfico é apresentado a envoltória da amplitude do sinal r do satélite medido num intervalo de 60 segundos. O caso foi obtido a partir de medidas do satélite PRN 2 no dia 4 de fevereiro de 2000.
	Tabela 1 - Número total de casos analisados para diferentes níveis do índice de cintilação S4 durante os períodos selecionados representativos do ciclo de atividade solar máxima (Max), moderada (Mod) e mínima (Min).
	S4 (±0,025)
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	11
	40
	45
	74
	86
	136
	Max
	2
	4
	5
	7
	21
	40
	Mod
	1
	3
	7
	13
	27
	54
	Min
	Fonte: Adaptado de Muella et al. (2017).
	O painel (b) da Figura 28 mostra os resultados da distribuição (-(, onde é possível notar na curva com linha sólida o resultado teórico obtido do modelo, enquanto que os círculos denotam o resultado empírico da distribuição baseada nos valores apresentados no painel superior. É possível notar que o modelo teórico se ajusta relativamente bem com os resultados obtidos dos dados de cintilação, principalmente nas regiões da cauda mais afastadas do ponto de maior distribuição. De acordo com Moraes et al. (2014) e Oliveira et al. (2014) quanto maior o valor do coeficiente ( para um mesmo valor de índice S4, mais severo é o cenário de propagação do sinal e maior a probabilidade de ocorrência de intensos desvanecimentos.
	Figura 28 - (a) Envoltória da amplitude do sinal do satélite PRN 2 medido em 4 de fevereiro de 2000 com índice S4 = 0,8; (b) Comparação entre os resultados teórico e empírico obtidos do modelo de distribuição (-( para o caso do painel (a).
	/
	Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017).
	Para o conjunto de dados apresentados anteriormente na Tabela 1 é mostrado na Figura 29 a densidade de probabilidade da cintilação em amplitude considerando os casos em que o índice S4 variou de 0,4 a 0,9. Nota-se do gráfico que para os casos em que S4 < 0,8 a distribuição apresentou um mesmo comportamento para todos os períodos de atividade solar – máximo solar (linha vermelha), período de atividade moderada (linha azul) e mínimo solar (linha verde). No entanto, para os casos de cintilações mais intensas (S4 = 0,8 e S4 = 0,9) as curvas de distribuição tendem a diferir uma da outra, principalmente na região da cauda. Os valores mais elevados do índice de cintilação estão associados aos efeitos combinados de múltiplos percursos e difração sofridos pelos sinais dos satélites quando estes atravessam as regiões de irregularidades presentes na ionosfera (ZERNOV e GHERM, 2015). A presença dentro da camada de irregularidades de estruturas com diferentes tamanhos de escala, faz com que o sinal atravesse regiões com valores distintos de índice de refração e, consequentemente, sofram alterações na sua trajetória de propagação (KINTNER, LEDVINA, et al., 2004). A estes fatores são atribuídas as alterações nos padrões de cintilação em amplitude e na caracterização estatística dos sinais de flutuações mais elevadas.
	Figura 29 - Densidade de probabilidade da cintilação em amplitude para índice S4 de 0,4 a 0,9 e para diferentes períodos de atividade solar, identificadas como máxima (linha vermelha), moderada (linha azul) e mínima atividade solar (linha verde).
	/
	Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017).
	Os resultados da avaliação estatística de segunda ordem dos eventos de cintilação em amplitude são apresentados nos gráficos da Figura 30. Os parâmetros ( e ( do modelo foram estimados para os casos em que S4= 0,67 ( 0,025 e, assim, determinou-se os valores empíricos de TCN e TMD. Estes foram então comparados com os valores teóricos obtidos das Equações (65) e (67). Os painéis superiores, centrais e inferiores da Figura 30 correspondem, respectivamente, aos resultados obtidos para os casos de máximo, moderado e mínimo solar. Os painéis da esquerda (a, c, e) representam os resultados de TMD, enquanto que os painéis da direita (b, d, f) os resultados de TCN. Nestes gráficos a linha sólida em magenta é a representação teórica considerando S4 = 0,67, enquanto que os círculos mostram os resultados obtidos a partir dos dados observacionais. 
	Figura 30 - (a, c, e) Valores empíricos de TCN (em cruzamentos por segundo) e (b, d, f) TMD (em segundos) durante as três fases distintas de atividade solar versus a cintilação em amplitude estimada do modelo de distribuição (-( com S4 = 0,67.
	/
	Fonte: Adaptada de Muella et al. (2017).
	Nota-se da Figura 30 que os resultados teóricos e empíricos não diferem significativamente um do outro, mostrando que em termos de caracterização estatística as cintilações comportam-se igualmente ao longo de todo ciclo solar. Os resultados da Figura 30 sugerem que a quantidade de desvanecimentos dos sinais e o tempo de duração destes desvanecimentos independem da atividade solar. Em outras palavras, cintilações severas não estão relacionadas com o nível de atividade solar, mas com o tamanho de escala e a “força” destas irregularidades. O termo força aqui pode ser entendido como o grau de rarefação da estrutura de irregularidade que se encontra imersa na ionosfera. Além disso, efeitos geométricos com a qual a trajetória do feixe de sinal vindo dos satélites perfura a camada de irregularidades, até alcançar o receptor em solo, também são importantes em determinar a intensidade das cintilações (MUELLA, DUARTE-SILVA, et al., 2017). 
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	Para estudar criteriosamente a variabilidade das irregularidades no território brasileiro, foram analisados os dados durante um período de 15 anos (de janeiro de 2000 até abril de 2014) ao longo de três estações. Entre as estações, uma encontra-se localizada mais próxima da região equatorial (São Luís), identificado pela sigla SL, e as demais estações, tipicamente de baixa latitude, estão situadas próximas a região da crista sul da anomalia na ionização equatorial, São José dos Campos e Cachoeira Paulista, identificadas respectivamente pelas siglas SJC e CP. Para complementar os dados em baixa latitude, na ausência de dados na estação de São José dos Campos (SJC), foram utilizados dados registrados pela estação de Cachoeira Paulista (CP), que por estar localizada somente a 110 km de SJC apresenta um padrão de ocorrência das irregularidades bem similar.
	Na Tabela 2 são apresentadas as localizações dos observatórios com suas respectivas coordenadas geográficas e a latitude dip. A Figura 31 mostra a localização destas estações em relação ao equador magnético, conforme utilizadas no estudo da ocorrência de cintilação. 
	Tabela 2 - Coordenadas geográficas das estações e suas respectivas latitudes magnéticas.
	Fonte: (Autor)
	Para analisar a frequência de ocorrência das cintilações na banda L do satélite GPS, o cálculo realizado está relacionado com a razão entre o número de minutos em que houve ocorrência de irregularidades e o número total de minutos de observação. De acordo com Muella et al. (2009), este método tem sido amplamente utilizado por vários pesquisadores para o estudo das ocorrências das cintilações no satélite GPS ocasionado pelas irregularidades ionosféricas.
	Figura 31 - Mapa de localização das estações de São Luís (SL), São José dos Campos (SJC) e Cachoeira Paulista (CP). Os pontos destacados em preto representam o equador magnético.
	/
	Fonte: Google Earth.
	Para a realização deste trabalho foram utilizados receptores GPS de dupla frequência L1=1,572 GHz e L2=1,227 GHz capazes de fornecer o TEC presente na trajetória entre o satélite e o receptor e, consequentemente, calcular o ROT. A cintilação ionosférica (S4), calculada a partir da intensidade da amplitude do sinal, foi obtida através de um monitor de cintilação que opera somente na portadora L1. Para determinar a taxa de ocorrência de cintilação é necessário pelo menos um satélite disponível, dentro do intervalo de um minuto, de tal forma que o valor de cintilação do S4 seja superior a 0,2. Conforme já mencionado na seção anterior, quando o índice S4 for menor que 0,2 assume-se que o nível de cintilação é muito fraco e se encontra dentro de um nível de ruído. Segundo Muella et al. (2009), os níveis de cintilação podem ser classificados para a portadora L1 de acordo com a Tabela 3:
	Tabela 3 - Classificação dos níveis de cintilação de acordo com o valor do S4.
	Fonte: (Autor)
	No que diz respeito à metodologia empregada no cálculo do ROT, inicialmente é necessário obter os dados de observação das estações de GPS referente ao período analisado, de tal forma a inferir os valores de TEC que podem ser obtidos através da base de dados do Laboratório de Física e Astronomia da Univap e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC). A padronização dos dados obtidos pelos receptores das redes como um todo são realizadas utilizando arquivos de observação em um formato denominado “Receiver Independente Exchange (RINEX)” e arquivos das efemérides precisas dos satélites GPS (arquivos SP3). 
	O formato RINEX foi desenvolvido pelo Instituto Astronômico da Universidade de Berne com o intuito de padronizar a troca de informações dos dados GPS fornecidos por diversos receptores de diferentes fabricantes. O formato RINEX é composto por seis tipos de arquivos ASCII que atende as seguintes aplicações: arquivos de observação, navegação, dados meteorológicos, navegação de satélite GLONASS, navegação de satélite Geoestacionário (GEO) e arquivos com informações dos relógios do satélite e receptor. A versão mais comum do RINEX é a versão 2.1, que disponibiliza medidas de pseudodistância de código (em metros), fase da portadora (ciclos inteiros) e sistemas Doppler para satélites GPS e GLONASS. A versão RINEX 3.0, recentemente disponível, registram medidas dos futuros satélites de posicionamento europeu, denominado GALILEO. Os arquivos de dados RINEX do receptor de GPS foram obtidos da página do IBGE/RBMC (http://www.ibge.gov.br/).
	O formato SP3 (“Standard Product # 3”) é o formato orbital utilizado nos satélites GPS. Nos arquivos de órbitas precisas ficam registrados os parâmetros de tempo (semana GPS, hora GPS, tempo de origem de clock, etc.), parâmetros dos satélites (precisão de cada satélite, parâmetros de correção do relógio, etc.) e parâmetros das efemérides (semi-eixos das órbitas dos satélites, excentricidade, inclinação da órbita, correções da órbita, etc.) (MONICO, 2000). A referência de tempo é em hora GPS, mesmo quando apresentados em dias Gregorianos ou dia Juliano modificado.
	A partir das órbitas produzidas nos vários centros, realizam-se combinações resultando em efemérides identificadas pelas siglas IGS, IGR E IGU (MONICO, 2008). A sigla IGS é composta por uma combinação de órbitas disponíveis após 13 dias da coleta de dados. A sigla IGR são órbitas IGS rápidas que fornecem dados após 17 horas da coleta dos dados e a sigla IGU são órbitas IGS ultrarrápidas que fornecem dados em tempo real (predita) e outras com inclusão de observáveis, disponíveis em três horas.
	Os dados de órbitas precisas dos satélites de GPS podem ser obtidos através da rede global do IGS/JPL (“International GNSS Service/ Jet Propulsion Laboratory”), disponível em <http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods_cb.html>. Para acessar os arquivos das órbitas precisas deve-se, inicialmente, conhecer a semana GPS correspondente ao dia na qual os dados de GPS serão processados. Informações sobre a semana GPS podem ser obtidas na página da “National Oceanic and Atmospheric Administration, disponível em <http:// www.ngs.noaa.gov/CORS/Gpscal.shtml>.
	Para obter os dados do TEC foi utilizado o programa Univap TEC Data Analysis (UTECDA), desenvolvido no Laboratório de Física e Astronomia da Univap. Os arquivos de observação no formato RINEX são processados e, consequentemente, obtêm-se os dados do TEC proveniente de cada satélite, bem como os valores de VTEC e ROT. Após processamento do programa, o resultado obtido pode ser observado na Figura 32, como exemplo, a estação de São Luís no dia 21 de março de 2013.
	Figura 32 – Cálculo do Conteúdo Eletrônico Total (TEC) na estação de Presidente Prudente (UEPP) no dia 29 de outubro de 2000. A barra de cores localizada do lado direito da imagem identifica a assinatura de cada satélite disponível.
	/
	Fonte: (Autor)
	A partir dos resultados obtidos do TEC há a opção de plotar também os dados de VTEC e ROT. A Figura 33 mostra os dados da taxa de variação do TEC (ROT) para cada satélite também obtidos na estação equatorial de São Luís no dia 23 de março de 2013.
	Figura 33 - Cálculo da Taxa Conteúdo Eletrônico Total (ROT) na estação de Presidente Prudente (UEPP) no dia 29 de outubro de 2000. A barra de cores localizada do lado direito da imagem identifica a assinatura de cada satélite disponível.
	            /
	Fonte: (Autor)
	Para calcular os valores do ROTI foi elaborada uma rotina na linguagem computacional Matlab que calcula o desvio-padrão do ROT num intervalo de tempo de cinco minutos. A Figura 34 apresenta os valores do ROTI para todos os satélites visíveis na estação de São José dos Campos no dia 29 de outubro de 2000, como pode ser visto a seguir:
	Figura 34 - Representação gráfica dos valores do ROTI na estação de baixa latitude de Presidente Prudente em 29 de outubro de 2000.
	/
	Fonte: (Autor)
	Para analisar a ocorrência e o comportamento das cintilações GPS nos períodos geomagneticamente perturbados utilizou-se como referência a base de dados dos índices geomagnéticos disponíveis na página do Geomagnetic Data Service – WDC Kyoto (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/aeasy/index.html), onde se obteve o índice SYM-H. O SYM-H denota as variações na intensidade da parte simétrica da corrente de anel induzida durante uma tempestade geomagnética, sendo calculada próxima ao equador a partir das variações na componente horizontal (H) do campo geomagnético. O SYM-H é similar ao índice Dst, porém com um tempo de resolução maior de 1 minuto, logo com a utilização do índice SYM-H obtém-se uma maior precisão dos horários de ocorrência do início súbito das tempestades (SSC) e do valor máximo da corrente de anel. Para uma melhor compreensão do perfil das tempestades geomagnéticas sobre a componente horizontal do campo geomagnético, a Figura 35 ilustra as transições de cada fase de acordo com as suas assinaturas, como pode ser visto abaixo:
	Figura 35 – Registros do início e fases inicial, principal e de recuperação de uma tempestade geomagnética sobre o perfil do índice SYM-H.
	            /
	Fonte: Modificada de Echer et al. (2011).
	 Fase inicial: ocorre devido a compressão da magnetosfera pela estrutura solar, causando uma intensificação do campo geomagnético que é observada no índice SYM-H como um aumento positivo de até algumas dezenas de nT. Algumas tempestades podem não apresentar essa fase.
	 Fase principal: é a fase que define a intensidade da tempestade. Ocorre quando a corrente de anel sofre uma injeção de partículas vindas do vento solar, através do mecanismo de reconexão magnética, que gera um campo magnético contrário ao campo geomagnético horizontal. Quanto mais partículas são injetadas, mais negativo é o índice SYM-H e, consequentemente, mais intensa caracteriza-se a tempestade geomagnética.
	 Fase de recuperação: fase onde os íons e os elétrons são perdidos e/ou recombinados fazendo com que a corrente de anel retorne ao seu estado normal de ionização.
	Para o período estudado foram selecionadas as tempestades cujo valor do índice SYM-H atingiram valores iguais ou menores que -50 nT durante a fase principal da tempestade. Quanto a fase de recuperação foi definida até a tempestade geomagnética atingir uma intensidade maior que -30 nT. Foram contabilizados entre janeiro de 2000 a dezembro de 2014, 303 eventos de tempestades geomagnéticas. Os detalhes de cada tempestade geomagnética podem ser analisados cuidadosamente nos Apêndices através das Tabelas 5 a 24, as quais foram detalhadas por tipos (A, B, C) conforme metodologia proposta por Aarons (1991), e classificadas por níveis de intensidade (moderada, forte, intensa, superintensa). A classificação quanto ao nível de intensidade seguiu o critério adotado por Loewe e Prölss (1997), na qual utilizaram o índice magnético Dst. A Tabela 4 apresenta a classificação das tempestades de acordo com os respectivos níveis de intensidade:
	Tabela 4 - Classificação dos níveis de tempestade geomagnética.
	Fonte: Adaptada de Loewe e Prölss (1997).
	Para cada tempestade geomagnética foi registrado a data e o horário do início da tempestade (SSC) na componente horizontal do campo geomagnético de acordo com os registros do NOAA – Administração Atmosférica e Oceânica Nacional (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/stp/solar_data/sudden_commencement/storm2.ssc). O valor máximo do índice planetário Kp atingido durante cada tempestade e a duração da fase inicial-principal, ou seja, do valor máximo atingido durante o SSC até o valor mínimo atingido pelo SYM-H, também estão indicados nas Tabelas 5 a 24. Os eventos classificados como tempestades geomagnéticas do tipo-A são aquelas que apresentam um valor máximo negativo do índice SYM-H entre o período após pôr do sol e a meia noite (1800 LT – 0000 LT). Isso significa que para este tipo de tempestade, o aumento do campo elétrico zonal para leste no equador devido à penetração direta de campo elétrico e, consequentemente, a elevação da região F pode favorecer a intensificação e ou a geração das irregularidades ionosféricas, ou seja, as cintilações podem ocorrer no período pós-meia noite durante a fase principal e, principalmente, durante a fase de recuperação. As tempestades geomagnéticas tipo-B são aquelas que apresentam um valor máximo negativo do SYM-H entre pós-meia noite e amanhecer (0000 LT - 0600 LT), tendo como característica principal, a geração de cintilações no período após a meia noite da fase principal. Isto pode ocorrer devido à origem momentânea de um campo elétrico zonal para leste contrário ao campo elétrico zonal para oeste. Já as tempestades geomagnéticas tipo-C são aquelas que apresentam um valor máximo negativo do SYM-H durante o dia, ou seja, entre as 0600 LT às 1800 LT. Para esse tipo de tempestade, as cintilações são inibidas durante a fase de recuperação, o que pode coincidir com o horário do pico pré-reversão (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). Um ponto a ressaltar é que o critério utilizado por Aarons (1991) para classificar as tempestades geomagnéticas foi através do índice Dst, ou seja, com resolução de 1 hora. Segundo o autor, um fator de controle na geração das irregularidades da região F. Estudos recentes têm aplicado o método de Aarons para investigar os efeitos das tempestades geomagnéticas na geração ou inibição das irregularidades da região F, tais como Kumar e Gwal (2000), Biktash (2004), Singh et al. (2004) e Shang et al. (2008) (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). Sendo assim, as assinaturas das cintilações observadas nas imagens geradas a partir dos registros nos arquivos “.SUM” foram classificadas nas Tabelas 5 a 24 de acordo com seu comportamento mediante as siglas E (estável), I (inibição) e D (intensificação) levando-se em conta o comportamento do dia anterior à tempestade geomagnética registrado, conforme citado anteriormente através do método de Aarons.
	Dentre os eventos registrados nas tabelas contidas nos Apêndices A, B e C, foram selecionadas três tempestades geomagnéticas que elucidam o comportamento das cintilações sob as condições “estável”, “inibição” e “intensificação”, como podem ser visualizadas nas Figuras 36, 37 e 38, respectivamente. Como citado anteriormente, para analisar o comportamento das cintilações no instante em que o índice SYM-H atinge seu menor valor (fase principal) e na fase de recuperação, é necessário observar a atividade das cintilações (índice S4) no quadro correspondente ao dia. A observação é feita através das assinaturas das cintilações em cada satélite e para uma máscara de elevação maior ou igual a 40 graus. 
	Figura 36 – Registros de cintilações obtidos através no monitor Scintmon em São Luís nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2013. Cada painel representa a assinatura de um satélite através do índice S4 (linha vermelha) e o ângulo de elevação do satélite (linha azul). As irregularidades que causam cintilação não apresentaram mudanças no seu comportamento, configurando a situação “estável”. 
	/
	Fonte: (Autor)
	Figura 37 - Registros de cintilações obtidos através no monitor Scintmon em São Luís nos dias 10 e 11 de outubro de 2001. Cada painel representa a assinatura de um satélite através do índice S4 (linha vermelha) e o ângulo de elevação do satélite (linha azul). As irregularidades que causam cintilação apresentaram mudanças no seu comportamento, configurando a situação “inibido”. 
	/
	Fonte: (Autor)
	Figura 38 - Registros de cintilações obtidos através no monitor Scintmon em Cachoeira Paulista nos dias 26 e 27 de março de 2004. Cada painel representa a assinatura de um satélite através do índice S4 (linha vermelha) e o ângulo de elevação do satélite (linha azul). As irregularidades que causam cintilação apresentaram mudanças no seu comportamento, configurando a situação “intensificado”. 
	/
	Fonte: (Autor)
	Na condição em que a cintilação pode ser deduzida como “estável”, nota-se da Fig. 36 que o comportamento das cintilações não apresentou mudanças significativas das assinaturas entre os eventos analisados. Em relação à condição na qual a cintilação é classificada como “inibida” (Figura 37), refere-se quando os níveis de cintilação (S4) durante a fase principal são bem inferiores se comparado aos níveis observados durante o dia anterior do evento. Já em relação à condição na qual a cintilação é classificada como “intensificada” nota-se que os níveis de S4 durante a fase principal são bem maiores quando comparados aos níveis observados durante o dia que antecede ao evento (Figura 38).
	O fluxo de plasma proveniente do sol, conhecido como vento solar, induz efeitos significativos dentro da magnetosfera terrestre devido a interação entre ambos os sistemas físicos. A atividade geomagnética observada na Terra é geralmente atribuída a (1) presença de ejeção de massa coronal (Coronal Mass Ejection - CME) e (2) regiões de interação corrotante (CIR), produzido por feixes de vento solar de alta velocidade no meio interplanetário (SRIVASTAVA et al., 2004; DENTON et al., 2006), resultante de regiões de interação de feixes rápidos e lentos (SIR) no plano equatorial solar. As CME’s ocorrem quando o plasma é ejetado do sol. Porém esses eventos são tipicamente mais numerosos próximo ao período de alta atividade solar, ou seja, no período com um maior número de manchas solares. Os CMEs viajam através do meio interplanetário e atingem a Terra em torno de dois a quatro dias dependendo da sua velocidade (Figura 39), isto é, quando interagem com a magnetosfera terrestre, podendo provocar tempestades geomagnéticas intensas. 
	Outro fenômeno que afeta as camadas ionizadas da Terra é a emissão de radiação eletromagnética em diferentes comprimentos de onda, principalmente aqueles associados a emissão no espectro dos raios-x e do extremo ultravioleta (EUV), denominado de solar flare, que atingem a Terra em aproximadamente oito minutos (DENTON, BOROVSKY, et al., 2006; ECHER, GONZÁLEZ, et al., 2008; RICHARDSON e CANE, 2010).
	Figura 39 – Representação de uma estrutura solar ICME conduzindo um choque separados pela bainha magnética.
	/
	Fonte: Richardson e Cane (2010).
	No que diz respeito às regiões de interação corrotante (CIR) são estruturas de grande escala da heliosfera que ocorrem predominantemente durante a fase descendente do ciclo solar. Os CIRs ocorrem através da resposta da interação de feixes rápidos (oriundos dos buracos coronais) com o vento solar lento, de tal forma que essas estruturas podem permanecer durante uma rotação solar de ~27 dias e ocorrer novamente, por exemplo (DENTON, BOROVSKY, et al., 2006). A Figura 40 ilustra o comportamento dos feixes corrotantes no plano equatorial da heliosfera.
	Figura 40 – Ilustração das regiões de interação entre feixes de vento solar rápido e lento conhecido como eventos corrotantes ou recorrentes.
	/
	Fonte: Jian et al. (2006).
	As tempestades geomagnéticas induzidas por CIRs são os principais precursores de distúrbios do sistema ionosfera-magnetosfera durante a fase descendente do ciclo de manchas solares. As tempestades induzidas por CIRs desempenham um papel importante na geração de tempestades geomagnéticas de intensidade fraca a moderada sob diferentes condições do campo magnético interplanetário. As flutuações do IMF com o Bz para sul causam reconexão magnética com o campo magnético terrestre, permitindo transferir energia do vento solar para a magnetosfera e gerar tempestades geomagnéticas de intensidade fraca a moderada (TSURUTANI e GONZÁLEZ, 1997). De acordo com Denton et al. (2006), no que se refere a magnetosfera, estudos anteriores têm destacado os efeitos magnetosféricos significativos proveniente dos ICMEs e CIRs, de forma que ambos apresentam assinaturas interplanetárias distintas, incluindo o vento solar, a magnetosfera e a zona auroral.
	Para melhor compreender a distribuição dos eventos (ICME, CIR e os respectivos choques), a Figura 41 retrata o número de eventos desde janeiro de 2000 até dezembro de 2014 de acordo com a intensidade das tempestades geomagnéticas, conforme descrito na Tabela 4. Na Figura 41, os eventos de tempestade geomagnética relacionados como SIR foram contabilizados como CIR por entender que ambos estão intrinsecamente relacionados. Através dos resultados obtidos, em geral nota-se uma maior frequência de estruturas geoefetivas relacionados aos ICME’s (barras em preto) se comparados aos eventos de CIR (barras em vermelho), exceto para tempestades geomagnéticas de intensidade moderada entre os anos de 2002 até 2009. Os eventos denominados de “choque” estão relacionados a eventos que são importantes para causar uma tempestade geomagnética, inclusive intensas e fortes. A distribuição dos eventos de choques interplanetários observados na Figura 41 concorda com a teoria descrita anteriormente, ou seja, quando os ICMEs interagem com a magnetosfera terrestre, podem produzir tempestades geomagnéticas de níveis moderados alcançando até níveis superintensos. No que se refere aos choques interplanetários associados a feixes de alta velocidade (CIRs), estes interagem com a magnetosfera e podem produzir tempestades geomagnéticas de nível moderado a nível forte, principalmente durante a fase descendente do ciclo solar. Entre os níveis de tempestades moderado e forte, é possível notar que os eventos de ICME e CIR são tipicamente mais numerosos próximos ao período de alta atividade solar, principalmente entre os períodos de 2000 a 2002 e de 2011 a 2013. No que diz respeito às tempestades geomagnéticas com intensidades intensa e superintensa, nota-se que o número de eventos é abruptamente reduzido quando comparado com os demais níveis de intensidades.
	Figura 41 - Distribuição do número de eventos para as diferentes estruturas do vento solar classificados de acordo com os níveis de intensidade da tempestade (SYM-H) - moderada, forte, intensa e superintensa - desde 2000 até 2014. As barras em preto representam as estruturas ICMEs, em vermelho as CIRs e em azul os choques geoefetivos não identificados.
	/
	Fonte: (Autor)
	Nesta seção serão apresentados os resultados estatísticos de ocorrência das cintilações na amplitude do sinal L1 do GPS durante períodos geomagneticamente perturbados. Os dias perturbados foram considerados aqueles em que a somatória diária do índice planetário Kp apresentou valor maior e igual a 24 ((Kp ( 24), ou seja, uma média de Kp~3 a cada três horas. A análise da ocorrência das cintilações foi realizada para o período de observação entre janeiro de 2000 a dezembro de 2014, na qual compreende a fase de máximo do ciclo solar 23 até o ano de máximo do ciclo solar 24. As análises estatísticas foram realizadas sobre os dados coletados na estação equatorial de São Luís e na estação de baixa latitude de São José dos Campos (SJC). Quando não houve observações em SJC os dados foram complementados pelas observações realizadas na estação próxima de Cachoeira Paulista (CP). O efeito da atividade geomagnética sobre a ocorrência das cintilações será avaliado inicialmente durante diferentes períodos sazonais. Em seguida será avaliada a atividade de ocorrência das cintilações ionosféricas para os diferentes níveis de tempestade geomagnética, conforme classificados pelos níveis do índice planetário Kp e pelo índice geomagnético Dst. Uma análise da ocorrência das cintilações será feita quanto ao tipo de tempestades geomagnéticas (tipo A, B e C), bem como quando associados aos choques interplanetários ICME e CIR. Finalmente será analisada a frequência de ocorrência das cintilações nos horários após o pôr-do-sol até antes da meia noite local (1800 LT as 0000 LT), e após a meia noite até o amanhecer (0000 LT as 0600 LT).
	Conforme descrito anteriormente, as Figuras 42 e 43 mostram a frequência de ocorrência das cintilações em amplitude na banda L do GPS, observada sobre as estações de São Luís e SJC-CP durante os períodos geomagneticamente perturbados entre os anos de 2000 a 2014. Os resultados foram organizados entre os meses que correspondem aos diferentes períodos sazonais, como o solstício de dezembro (novembro a fevereiro), equinócios (março, abril, setembro e outubro) e solstício de junho (maio a agosto).
	As Figuras 42 e 43 (gráficos com barras) mostram que, durante os períodos geomagneticamente perturbados, houve ao longo dos anos de 2000-2014 uma maior tendência de ocorrência de diferentes níveis de cintilações na estação de baixa latitude de SJC-CP, quando comparado com a estação equatorial de São Luís. A ocorrência das cintilações foi computada para as faixas de níveis fraco, moderado, forte e saturado e ocorreram quando o índice S4 assumiu valores entre 0,2 e 1,4. Outro aspecto relevante nesta análise está relacionado ao fato de que durante os três períodos sazonais na estação equatorial de São Luís ocorreram predominantemente irregularidades ionosféricas que causam cintilações de nível fraco. Cabe ressaltar que na estatística dos dias geomagneticamente perturbados foram contabilizadas as cintilações que ocorreram na fase principal e de recuperação das tempestades. Nas Figuras 42 e 43 também é mostrada na linha sólida em preto a taxa de ocorrência sazonal das cintilações (S4 > 0.2) sobre São Luís e SJC-CP durante os dias geomagneticamente calmos. A ocorrência das cintilações para os dias geomagneticamente calmos foi calculada a partir do número total de minutos de observação. Do mesmo modo, nota-se que durante os períodos geomagneticamente calmos a ocorrência sazonal das cintilações sobre SJC-CP (Figura 43) atingiu níveis maiores do que aqueles observados sobre a estação equatorial de São Luís (Figura 42).
	Figura 42 – Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de São Luís, representado pelos gráficos em barras (períodos perturbados) e pela linha preta (períodos calmos). Os níveis de intensidade de cintilação foram classificados como fraco (barras em cinza), moderado (barras em vermelho), forte (barras em azul) e saturado (barras em verde).
	/
	Fonte: (Autor)
	Figura 43 - Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de São José dos Campos – Cachoeira Paulista, representado pelos gráficos em barras (períodos perturbados) e pela linha preta (períodos calmos). Os níveis de intensidade de cintilação foram classificados como fraco (barras em cinza), moderado (barras em vermelho), forte (barras em azul) e saturado (barras em verde).
	/
	Fonte: (Autor)
	No que se refere ao comportamento sazonal para os períodos perturbados, nota-se que na estação equatorial de São Luís o padrão de ocorrência das cintilações nos meses do solstício de dezembro e dos equinócios se assemelham na maioria dos anos. Nota-se que entre os anos de 2000 até 2005, período que compreende o máximo solar e a fase descendente do ciclo solar 23, ocorreram cintilações praticamente em todos os níveis, diferentemente do comportamento observado durante a fase ascendente do ciclo solar 24 (2010) até o máximo solar em 2014, na qual ocorreram praticamente cintilações de nível fraco, com raras ocorrências de cintilação moderada durante o solstício de dezembro e equinócios. Outro dado importante mostra que durante o solstício de dezembro os maiores índices de cintilações de níveis moderados a saturados, ou seja, quando S4 > 0,4, ocorreram durante o ano de 2001, de tal forma que totalizou 30% durante aproximadamente 177 minutos de cintilação, enquanto que no ano de 2003 as cintilações superiores à S4 > 0,4 resultaram em 50%, porém com somente quatro minutos de cintilação. Durante os equinócios, os índices de cintilação com S4 > 0,4 ocorreram durante o período de 2005, totalizando 51% num total de ~78 minutos de cintilação. Nos anos de 2001 e 2007 durante o solstício de junho, nota-se que a ocorrência de cintilação superior a S4 > 0,4 foram bem expressivas, de tal forma que no ano de 2001 as cintilações atingiram 81% num total de 87 minutos, já em 2007 a ocorrência de S4 atingiu 75%, porém num total de 24 minutos. Diferenças sazonais ao longo dos anos de 2000-2014 nos gráficos da Figura 42 para São Luís podem ser explicadas pela ocorrência ou ausência de tempestades geomagnéticas, e pela intensidade destas tempestades. Durante os meses do solstício de junho comparativamente as cintilações nos períodos perturbados ocorrem com menor frequência, sendo que as maiores taxas foram observadas entre 2010 e 2013.
	Com relação à estação de baixa latitude de SJC-CP, ainda que as cintilações fracas tenham predominado em todas as estações do ano, a ocorrência de cintilações moderadas, fortes e saturados tornaram-se mais relevantes, principalmente nos períodos perturbados entre 2000-2005 e 2010-2014. Diferentemente do comportamento apresentado em São Luís, nota-se que na estação de SJC-CP as cintilações superiores à S4 > 0,4 ocorreram tanto no ciclo solar 23 quanto no ciclo solar 24. Durante o solstício de dezembro, os maiores índices de ocorrência de cintilação com S4 > 0,4 (moderada, forte e saturada) ocorreram no ano de 2000, com uma taxa de 47% num total de 1416 minutos de observação. Já nos equinócios, tanto em 2000 quanto em 2001 a média de ocorrência de cintilação é de 58%, num total de ~1800 minutos. Um aspecto relevante da ocorrência das cintilações sobre SJC-CP no solstício de junho está na ocorrência de níveis moderados a saturados de cintilação, enquanto que sobre São Luís estas foram predominantemente fracas. Através da tendência de cintilação durante os períodos geomagneticamente calmos (gráfico em linha preta), nota-se que durante os três períodos sazonais em ambas as estações de São Luís e SJC-CP durante os anos de 2000 a 2005 e entre 2010 a 2014, a ocorrência de cintilação é superior quando comparado com os anos de 2006 a 2009 (caracterizado pelo profundo mínimo solar), principalmente na estação de baixa latitude de SJC-CP. Em relação aos períodos geomagneticamente perturbados (gráfico em barras), a ocorrência de cintilação em ambas as estações são mais frequentes entre os períodos de máxima atividade solar quando comparado com o período de 2006 a 2009, exceto no solstício de junho em 2007 em São Luís e durante os equinócios em ambas as estações no ano de 2008. Desta forma, os resultados sugerem que mesmo durante períodos geomagneticamente perturbados a variação da ocorrência das cintilações é modulada pelo ciclo de atividade solar. 
	Através dos dados estatísticos obtidos durante os períodos geomagneticamente perturbados, nota-se que o comportamento da ocorrência de cintilação apresentou resultados relevantes no que se refere à sua variação sazonal, ao ciclo de atividade solar e magnética, e a sua posição latitudinal. De acordo com Aarons (1991), durante as tempestades geomagnéticas a corrente de anel desempenha um papel fundamental em proporcionar as condições necessárias para a geração ou a inibição das irregularidades da região F equatorial. Em relação a variação sazonal (Figuras 42 e 43), verificou-se uma maior ocorrência de cintilação durante o solstício de dezembro e nos equinócios quando comparado com o solstício de junho em ambas as estações de São Luís e SJC-CP. Com relação a variação do ciclo solar, nota-se que houve uma maior ocorrência de cintilação durante o período de máxima atividade solar do que durante a mínima atividade solar, porém, o efeito sazonal exerce adicionalmente uma importante modulação sobre a taxa de ocorrência. Um comportamento similar também foi observado nas estações de Natal (Brasil), Huancayo (Peru) e Accra (Gana), na qual Aarons (1982) verificou que a ocorrência das cintilações era superior durante o solstício de dezembro e nos equinócios quando comparado ao solstício de junho, e durante os períodos de alto fluxo solar quando comparados com os períodos de baixo fluxo solar. Ainda de acordo com o autor, durante o período de máximo solar as intensidades das cintilações aumentaram significativamente na região da Anomalia na Ionização Equatorial devido a maior densidade eletrônica, quando comparado com a região próximo ao equador magnético. Desta forma, os resultados obtidos neste trabalho concordam com os observados por Aarons, em que foi observada uma maior ocorrência das cintilações sobre a estação de baixa latitude de SJC-CP do que na estação de São Luís que está localizada mais próxima ao equador magnético.
	A variação do ciclo solar é mostrada adiante na Figura 44 a partir da variação do comportamento médio anual do fluxo solar no comprimento de onda de 10.7 cm (índice F10.7), conforme disponibilizado no site OMNIWeb NASA <https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html>. 
	Figura 44 – Variação média do fluxo solar no comprimento de onda de 10,7 cm (F10.7) entre os anos de 2000 a 2014.
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	Fonte: (Autor)
	De acordo com a Figura 44, nota-se que a média anual de fluxo solar (F10.7) foi maior durante os anos de máximo do ciclo solar 23 entre 2000 a 2002, atingindo ~180 ufs (unidades de fluxo solar). A partir de 2003 começa a diminuir abruptamente de tal forma que atinge seu valor mínimo em ~70 ufs nos anos de mínimo solar de 2008 e 2009. Em seguida, a partir de 2010 o nível de fluxo solar começa a aumentar gradativamente até atingir ~140 ufs em 2014, ano de máximo do atual ciclo solar 24. 
	Para se estudar o comportamento da resposta ionosférica durante períodos geomagneticamente perturbados, é frequentemente comparado com as variações do índice planetário Kp, que por sua vez, representa o índice de atividade geomagnética global baseada num período de três horas de medidas, isto é, num total de oito valores diários. De acordo com o Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC-NOAA) <https://www.spaceweatherlive.com/en/help/the-kp-index>, o índice planetário Kp obtido a cada três horas varia dentro de uma escala de 0 a 9, onde 0 significa que há uma atividade geomagnética muito pequena e 9 significa uma tempestade geomagnética extrema. 
	A análise da ocorrência das cintilações durante o período estudado foi classificada de acordo com os níveis de cintilação e de acordo com as faixas de valores atingidas pelo índice planetário Kp. Os resultados foram analisados para a estação equatorial de São Luís e para a estação de baixa latitude de SJC-CP, durante ambos os períodos geomagneticamente perturbados e calmos. No que se refere aos níveis de cintilação, foram considerados dois limiares classificados da seguinte forma: para todos os níveis de cintilação, desde fraco até saturado S4 > 0,2; e para os casos em que as cintilações são mais intensas, S4 > 0,5. Com relação à somatória diária do índice planetário Kp ((Kp), os períodos geomagneticamente perturbados foram classificados em quatro níveis diferentes, de acordo com o critério do SPWC-NOAA: 24 ( (Kp < 32 (perturbação geomagnética ativa), 32 ( (Kp < 40 (tempestade fraca), 40 ( (Kp < 48 (tempestade moderada) e (Kp ( 48 (de tempestades fortes às severas e extremas). Considerando os períodos geomagneticamente calmos, foram contabilizados os eventos de cintilação quando (Kp < 24. 
	A Figura 45 mostra uma análise do número de casos de ocorrência de cintilação em São Luís e SJC-CP obtida a partir do número de minutos de observação (painel superior), correspondente a cada nível do índice de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5). O painel inferior representa a taxa de ocorrência da cintilação para os dois níveis de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) em relação ao número total de minutos de observação com cintilação (0 ≤ S4 < 1,4). Os dados foram agrupados para todos os eventos ocorridos entre 2000-2014. Para efeito de comparação é possível observar no canto direito superior dos dois primeiros painéis o número de casos de cintilação durante os períodos geomagneticamente calmos. Conforme observado na Figura 45, o número de casos de ocorrência de cintilação em ambos os níveis (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) e períodos de atividade geomagnética foram maiores na estação de baixa latitude de SJC-CP quando comparados com a estação equatorial de São Luís. Para a estação equatorial de São Luís o número de casos de cintilação para (Kp ( 24 registrados entre os anos de 2000-2014 foi de 23973 casos, ou seja, ~18%, enquanto que para a estação de baixa latitude de SJC-CP a ocorrência de cintilação foi registrada para 46318 casos (~15%). Nota-se que o padrão de distribuição das cintilações para os diferentes níveis de Kp se assemelha para ambas as estações, principalmente no que se refere ao número de casos de cintilação. Por exemplo, observa-se que o número de casos é maior na faixa entre 24 ( (Kp < 32 e tende a diminuir para as faixas maiores de valores do índice Kp. O gráfico revela claramente que a atividade das cintilações tende a ser inibida com o aumento do índice planetário Kp, ou seja, a ocorrência das cintilações tende a ser menor para tempestades mais intensas. Os números de casos parecem não diferir tanto para valores de (Kp acima de 40. 
	Figura 45 – Os dois gráficos superiores mostram o número de casos de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) observados nas estações de São Luís e SJC-CP e de acordo com os respectivos níveis do índice de atividade geomagnética (Kp). O gráfico localizado no canto superior direito mostra o número de casos de cintilação para os períodos geomagneticamente calmos. Os dois gráficos inferiores retratam a taxa de ocorrência calculada a partir do número total de minutos de cintilação. Os números acima de cada barra denotam a quantidade de noites utilizadas no cálculo da taxa de ocorrência.
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	Fonte: (Autor)
	Os resultados na Fig. 45 também mostram que a ocorrência das cintilações mais intensas (S4 > 0,5) tende a reduzir ainda mais com o aumento do índice Kp. Em São Luís para S4 > 0,5, apesar do número de casos serem ligeiramente maior na faixa de 24 ( (Kp < 32, a diferença é pequena quando comparado com as faixas superiores. Em relação ao comportamento da ocorrência da taxa de cintilação, nota-se que na estação de São Luís a cintilação é mais frequente entre 32 ( (Kp < 40, isto é, em torno de 5%, ligeiramente superior a ocorrência entre 24 ( (Kp < 32, quando S4 > 0,2. Em SJC-CP, o comportamento diferiu ao de São Luís, sendo que ~ 9% das cintilações ocorreram na faixa acima de (Kp > 48. No caso das cintilações fortes (S4 > 0,5), tanto em São Luís quanto em SJC-CP houveram uma redução significativa quando comparado com S4 > 0,2, de modo que a taxa de ocorrência de cintilação não ultrapassou a 3% em SJC-CP. Na Figura 45, nota-se também que com o aumento do índice planetário Kp a ocorrência de cintilação diminui, principalmente para as cintilações fortes (S4 > 0,5). Através de observações, Koster (1972) constatou um comportamento similar durante o aumento da atividade geomagnética, na qual observou uma redução na ocorrência de cintilação, de tal forma que concluiu que a cintilação tende a ser inibida durante as perturbações geomagnéticas de grande intensidade, ou seja, com altos valores de Kp, porém com pequena dependência para baixos valores de Kp. 
	Outra forma de se classificar as tempestades geomagnéticas é através dos seus efeitos sobre a intensidade da corrente de anel, e que são registradas por meio do índice geomagnético Dst (ver classificação conforme Tabela 4). A seguir na Figura 46 são apresentados os números de casos de ocorrência de cintilações para ambas as estações de São Luís e SJC-CP, em função dos níveis do índice geomagnético Dst. Assim como feito anteriormente para o índice Kp, os dados de cintilação foram organizados para todos os valores de S4 > 0,2, e apenas para as cintilações mais intensas quando S4 > 0,5. Desta forma, foram analisados os números de casos para os dias que apresentaram tempestades geomagnéticas com níveis de Dst ( -50 nT durante o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2014. De acordo com a Figura 46, é possível constatar nos painéis superiores que o número de casos de ocorrência de cintilação para as estações de São Luís e SJC-CP é bastante similar se comparado com os resultados apresentados anteriormente para o índice Kp. O comportamento se assemelha para ambas as faixas de S4 > 0,2 e S4 > 0,5. 
	Figura 46 - Os dois gráficos superiores mostram o número de casos de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) observados nas estações de São Luís e SJC-CP e para os respectivos níveis do índice de tempestade geomagnética Dst. Os dois gráficos inferiores retratam a taxa de ocorrência em relação ao número total de minutos de observação de cintilação. As tempestades estão classificadas como moderada (barra em preto), forte (barra em vermelho), intensa (barra em azul) e superintensa (barra em verde).
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	Fonte: (Autor)
	A Figura 46 mostra que o número de casos de cintilação (S4 > 0,2) para ambas as estações de São Luís e SJC-CP é maior para níveis de tempestades moderadas, isto é, tempestades em que o índice Dst atingiu valores entre -50 nT e -100 nT. Assim como observado para o índice Kp, os resultados mostram que o número de casos de cintilação tende a diminuir com o aumento da atividade geomagnética. A partir das descobertas realizadas por Koster e Wright (1960, 1963), Mullen (1973) relatou que as cintilações na região equatorial tendem a ser inibidas devido ao aumento da atividade geomagnética. Mullen (1973) ainda analisou os dados estatísticos de cintilação para variados níveis da intensidade da corrente de anel (Dst) e observou que, o aumento da intensidade do campo magnético horizontal tende a provocar uma inibição das cintilações, concordando com os resultados obtidos neste trabalho. Nota-se ainda da Fig. 46 que cintilações fortes (S4 > 0,5) não ocorrem com bastante frequência na estação de São Luís, mesmo aqueles devido a tempestades geomagnéticas moderadas. Em quanto que para a estação de baixa latitude de SJC-CP o comportamento para os níveis de cintilações mais intensas também mostra números de casos maiores para os eventos de tempestades moderadas e uma redução para as tempestades mais fortes. Nos gráficos inferiores observa-se que o comportamento da taxa de ocorrência de cintilação também se assemelha ao observado no índice Kp, de tal forma que foi significativamente superior em ambas as estações quando S4 > 0,2, atingindo ~16%, enquanto que para S4 > 0,5 não superaram 5%. Um aspecto mostrado nos resultados para a estação de SJC-CP é que para tempestades geomagnéticas menores que Dst < -350 nT, a taxa de ocorrência de cintilações (S4 > 0,2) foi significativamente superior às outras faixas de tempestade.
	Conforme descrito na Seção 7.1, de acordo com o critério adotado por Aarons (1991) os efeitos das tempestades geomagnéticas podem resultar em uma inibição ou favorecer a geração de irregularidades ionosféricas que causam cintilações, conforme o tempo local de ocorrência da fase principal na qual a tempestade atinge um máximo valor negativo do índice SYM-H, ou seja, denominadas como tipos A, B ou C. Desta forma, os dados de cintilações obtidos para as estações de São Luís e SJC-CP foram agrupados para cada um dos tipos de tempestades geomagnéticas conforme a metodologia empregada por Aarons (1991). A análise da ocorrência das cintilações para cada um dos tipos de tempestade geomagnética foi feita para os três períodos sazonais desde o ano de 2000 até 2014. As Figuras 47 e 48 retratam a ocorrência das cintilações na estação de São Luís e as Figuras 49 e 50 apresentam as ocorrências das cintilações na estação SJC-CP. As estatísticas foram separadas nas figuras para a fase principal e de recuperação das tempestades (AARONS, 1991).
	Na estação equatorial de São Luís (Figura 47), nota-se que durante a fase principal das tempestades os eventos do tipo-B foram aqueles cuja perturbação atuou mais frequentemente durante os equinócios para iniciar as irregularidades que causam as cintilações. As exceções foram os equinócios dos anos de 2000 e 2001. Por outro lado, as maiores ocorrências das cintilações associadas às tempestades do tipo-B aconteceram em São Luís durante os meses do solstício de dezembro de 2004, 2012 e 2014, quando variaram entre ~16-22%. Durante os meses do solstício de junho a ocorrência das cintilações ao longo dos anos foi sempre inferior a 5%, e o gráfico da Figura 47 mostra que a frequência de ocorrência associada a ambas as tempestades do tipo-A e do tipo-B não difere significativamente. Na fase de recuperação das tempestades surgem as cintilações associadas às tempestades geomagnéticas do tipo-C.  
	Figura 47- Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de São Luís durante a fase principal das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barras em preto) e tipo-B (barras em vermelho).
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	A Figura 48 mostra que sobre São Luís as cintilações acionadas pelas perturbações das tempestades do tipo-C foram mais efetivas na fase ascendente do ciclo solar 24 e nos anos próximos aos máximos dos ciclos 23 e 24, conforme notado no solstício de dezembro de 2000 a 2002, nos equinócios de 2010 a 2013 e no solstício de junho de 2011 e 2012. Vale destacar que durante o solstício de junho ocorreram mais cintilações durante as tempestades do tipo-A e tipo-B do que para tempestades do tipo-C. As tempestades do tipo-A intensificaram as cintilações em São Luís no solstício de dezembro dos anos de 2001, 2010 e 2011 e nos equinócios do ano de 2000 para valores de ocorrência da ordem de 10-15%. As tempestades do tipo-B provocaram as taxas de ocorrência mais elevadas para as cintilações em São Luís, como valores entre ~12-20% no solstício de dezembro dos anos de 2004, 2012 e 2014, e nos equinócios de 2011-2013.
	Figura 48 - Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de São Luís durante a fase de recuperação das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barras em preto), tipo-B (barras em vermelho) e tipo-C (barras em azul).
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	De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 49 e 50, nota-se mais uma vez que a ocorrência das cintilações durante os períodos geomagneticamente perturbados apresentou uma frequência maior na estação de baixa latitude SJC-CP quando comparado com a estação proximamente equatorial de São Luís. Além disso, o cenário de ocorrência das cintilações quanto ao tipo de tempestade também apresentou algumas diferenças entre SJC-CP e São Luís. Por exemplo, no que se refere à fase principal das tempestades geomagnéticas, nota-se sobre SJC-CP que as cintilações são mais frequentes durante as tempestades do tipo-A quando comparadas com as do tipo-B, exceto nos meses do solstício de dezembro. As perturbações associadas às tempestades geomagnéticas do tipo-A aumentaram a frequência de ocorrência das cintilações em mais de 60% durante os equinócios do ano de 2000. Frequências de ocorrência entre 20-25% também foram observadas em 2001, 2010 e 2011. Por outro lado, nos meses do solstício de dezembro as tempestades do tipo-B intensificaram as cintilações entre os anos de 2000 a 2004 a valores que excederam 20% em termos de frequência de ocorrência. Com relação à fase de recuperação das tempestades (Figura 50), as ocorrências das cintilações sobre SJC-CP foram mais frequentes durante as tempestades do tipo-B no solstício de dezembro nos anos de 2000 a 2004, 2012 e 2014. A maior taxa de ocorrência de ~35% ocorreu no solstício de dezembro do ano de 2000.   
	Figura 49 - Ocorrência sazonal das cintilações entre 2000 e 2014 sobre a estação de SJC-CP durante a fase principal das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barras em preto) e tipo-B (barras em vermelho).
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	Nos meses dos equinócios as maiores ocorrências estão associadas às tempestades do tipo-A, que aumentaram a taxa para valores entre 35-39% nos anos de 2000-2001 e de 25-30% nos anos de 2010-2011. Nos anos de 2002 e 2013 as tempestades do tipo-C intensificaram a ocorrência das cintilações sobre SJC-CP em torno de 20% durante os equinócios. Nos meses do solstício de junho os valores de ocorrência das cintilações ionosféricas foram menores do que 10% na maioria dos anos, exceto em 2000 quando as tempestades do tipo-C acionaram as cintilações e provocaram valores de ocorrência da ordem de ~15%, e nos anos de 2010 e 2011 quando as cintilações atingiram valores entre 10-20% devido as tempestades do tipo-B.
	Figura 50 - Ocorrência sazonal das cintilações entre os anos de 2000 e 2014 sobre a estação de SJC-CP durante a fase de recuperação das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barras em preto), tipo-B (barras em vermelho) e tipo-C (barras em azul).
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	Ainda analisando o comportamento das cintilações de acordo com os tipos de tempestades geomagnéticas durante a fase principal e a fase de recuperação, são apresentados os números de casos de ocorrência das cintilações em função dos tipos de eventos interplanetários (ICME ou CIR), para os níveis de cintilações fracas a fortes (S4 > 0,2) e cintilações apenas fortes (S4 > 0,5) nas estações de São Luís e SJC-CP. A Figura 51 retrata inicialmente os casos de cintilações durante os eventos de tempestades geomagnéticas sobre a estação equatorial de São Luís. Conforme observado, tanto na fase principal como na fase de recuperação das tempestades os números de casos para os níveis gerais de cintilação (S4 > 0,2) são maiores durante os eventos de choque interplanetário associado às ICMEs do que quando comparados com os eventos de CIR. Nota-se ainda dos resultados sobre São Luís que tanto durante a fase principal quanto durante a fase de recuperação as maiores ocorrências foram observadas para as tempestades do tipo-B acionadas tanto por ICMEs ou CIRs. Para todos os níveis de cintilação (S4 > 0,2), os resultados sugerem que durante a ocorrência de CIR as cintilações tendem a ser inibidas sobre São Luís quando ocorrem tempestades do tipo-A. Por outro lado, quando aconteceram as tempestades dos tipos B e C, as cintilações em amplitude ocorreram mais vezes durante a fase de recuperação de eventos associados aos ICMEs. Por fim, os resultados da Figura 51 também sugerem que a resposta da ionosfera aos eventos de ICMEs na latitude de São Luís tende a inibir mais fortemente a formação de irregularidades que causam cintilações fortes (S4 > 0,5), se comparada aos eventos de CIR. 
	Figura 51 – Número de casos de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) na estação de São Luís durante as fases principal e de recuperação das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barra em preto), tipo-B (barra em vermelho) e tipo-C (barra em azul), em função das estruturas de vento solar ICME e CIR.
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	Na estação de baixa latitude de SJC-CP também foi analisado o número de casos de cintilação de acordo com as estruturas geoefetivas, conforme apresentado adiante na Figura 52. Na estação de SJC-CP é possível observar um comportamento similar ao que foi relatado na estação equatorial de São Luís, ou seja, tanto na fase principal quanto na fase de recuperação das tempestades existem mais casos de cintilações (S4 > 0,2) devidos às estruturas interplanetárias relacionadas a ICME do que as estruturas de CIR. Cabe ressaltar que em SJC-CP o número de casos de cintilação foi superior ao observado em São Luís, de tal forma que corrobora com os resultados apresentados anteriormente. Além disso, para cintilações quando S4 > 0,2 o comportamento observado para os casos de tempestades tipos A, B e C durante as fases principal e de recuperação se assemelham aos observado em São Luís. Nitidamente, as principais diferenças ocorreram para os casos quando S4 > 0,5, onde o gráfico da Figura 52 sugere que os eventos de tempestades associados aos CIRs tendem a inibir a formação das irregularidades que causam as cintilações em regiões de baixa latitude.
	Figura 52 - Número de casos de cintilação (S4 > 0,2 e S4 > 0,5) na estação de SJC-CP durante as fases principal e de recuperação das tempestades geomagnéticas do tipo-A (barra em preto), tipo-B (barra em vermelho) e tipo-C (barra em azul), em função das estruturas de vento solar ICME e CIR.
	/
	Fonte: (Autor)
	A ocorrência de cintilação observada nas Figuras 51 e 52, conforme sua intensidade e de acordo com o tipo de choque interplanetário (ICME ou CIR), apresentaram comportamentos distintos no que se refere à geração ou a inibição das irregularidades, de tal forma que durante as tempestades geomagnéticas ocorrem variações significativas na densidade eletrônica da região F, também observado durante os resultados estatísticos obtidos através da frequência crítica da camada F2 (foF2) por Matamba et al. (2015).
	A ocorrência das cintilações ao longo do período estudado também pode ser analisada com base nas observações obtidas no período antes da meia noite (1800 – 2400 LT) e após a meia noite (0000 – 0600 LT) em horário local. Como a atividade das cintilações ionosféricas tende a cessar por volta de 0000 LT, o principal objetivo desta análise e verificar a taxa de ocorrência das cintilações que eventualmente perduram após a meia-noite. As figuras abaixo retratam a frequência de ocorrência das cintilações durante os períodos antes e após a meia-noite observada na estação de São Luís (Figura 53) e na estação de SJC-CP (Figura 54). Em ambas as figuras, no painel superior são mostradas a taxa de ocorrência para as noites geomagneticamente calmas ((Kp < 24). Em seguida, de cima para baixo, os painéis das figuras mostram as ocorrências para as tempestades dos tipos A, B e C. 
	Figura 53 - Ocorrência sazonal das cintilações para os períodos geomagneticamente calmos (∑Kp < 24) (painel superior) e para os horários antes da meia-noite (gráfico de barras em cinza) e após a meia-noite (gráfico de barras em preto) durante os períodos geomagneticamente perturbados (tempestades do tipo-A, tipo-B e tipo-C) entre os anos de 2000 e 2014 sobre a estação de São Luís.
	/
	Fonte: (Autor)
	Figura 54 - Ocorrência sazonal das cintilações para os períodos geomagneticamente calmos (∑Kp < 24) (painel superior) e para os horários antes da meia-noite (gráfico de barras em cinza) e após a meia-noite (gráfico de barras em preto) durante os períodos geomagneticamente perturbados (tempestades do tipo-A, tipo-B e tipo-C) entre os anos de 2000 e 2014 sobre a estação de SJC-CP.
	/
	Fonte: (Autor)
	Conforme observado nas Figuras 53 e 54, nota-se claramente que as cintilações durante os períodos geomagneticamente calmos são fenômenos que ocorrem tipicamente antes da meia-noite local (barras em cinza). De acordo com Makela et al. (2004), a ocorrência de cintilação durante períodos geomagneticamente calmos é mais comum entre o entardecer e antes da meia noite, principalmente no período de alta atividade solar, devido a um aumento geral da densidade eletrônica ionosférica (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). Segundo Li et al. (2008), pesquisas anteriores relacionadas aos efeitos das tempestades geomagnéticas no spread-F/bolhas de plasma equatoriais mostraram que a atividade geomagnética tende a inibir a geração das irregularidades na região F no período antes da meia noite, ao passo que a possibilidade de observação das irregularidades após a meia-noite local tende a aumentar. No entanto, durante os períodos geomagneticamente perturbados os resultados apresentados nos gráficos das Figuras 53 e 54 mostram que a taxa de ocorrência das cintilações antes e após a meia-noite local pode ser maior ou menor do que aquela observada durante os períodos calmos, revelando que as cintilações podem ter sido inibidas ou até mesmo intensificadas. Em alguns casos, a ocorrência das cintilações durante o período após a meia-noite supera aqueles que ocorreram nos horários antes da meia noite, tais como entre 2007-2008 e 2010-2013 em São Luís para diferentes tipos de tempestades. No entanto, os resultados mostram que de uma maneira geral as cintilações continuam sendo mais frequentes antes da meia-noite para todos os tipos de tempestades e sobre ambas as estações. Para a estação de SJC-CP as exceções foram os anos de 2003-2005, 2008-2011 e 2013 para alguns dos tipos de tempestade. Em SJC-CP o aumento mais significativo na taxa de ocorrência de cerca de 8% ocorreu no ano de 2001 nos horários antes da meia-noite, porém de uma maneira geral as ocorrências ao longo dos anos foram inferiores ou equiparáveis aos observados nos dias calmos. Na estação equatorial de São Luís, comparado com os períodos calmos, o aumento mais significativo na ocorrência das cintilações foi observado nos horários antes da meia-noite dos anos de 2004, 2012 e 2014 quando aconteceram tempestades do tipo-B. Em 2004, por exemplo, este aumento foi de quase 18%. Como as cintilações em períodos calmos tendem a cessar entre a meia-noite e as 0200 LT, dependendo do período sazonal e do ciclo solar, os resultados mais significativos para as Figuras 53 e 54 estão para os casos em que a atividade das cintilações se intensificou após a meia-noite. Em São Luís os aumentos mais significativos na taxa de ocorrência após a meia-noite ocorreram nos anos de 2000-2001 para as tempestades do tipo-A, em 2008 para as tempestades do tipo-B e em 2010 para as tempestades do tipo-C. Em SJC-CP os resultados estatísticos não diferem significativamente se comparados aos dias calmos nos horários após a meia-noite, exceto nos anos de 2013 e 2014, para os casos de tempestades dos tipos C e B, respectivamente. Em 2013, por exemplo, o aumento foi de quase 23% na ocorrência das cintilações.
	Os resultados mostrados nas Figuras 53 e 54 reforçam que a probabilidade de ocorrência das cintilações no período após a meia-noite local é sempre menor quando comparado com o período antes da meia-noite, porém durante os períodos geomagneticamente perturbados este comportamento pode apresentar algumas discrepâncias, ou seja, casos em que haverá uma maior ocorrência de cintilação após a meia-noite. Observações do comportamento estatístico da cintilação ionosférica durante os períodos geomagneticamente calmos e perturbados, no que se refere às variações antes e após a meia-noite, também foram analisadas por Mullen (1973) entre 1968 e 1972 (alta atividade solar) na estação equatorial de Huancayo, no Peru. Os resultados mostraram que nos períodos calmos, ocorre o favorecimento de cintilação durante o solstício de dezembro e nos equinócios (Figura 55), porém nos períodos geomagneticamente perturbados o comportamento foi exatamente o oposto, ou seja, houve uma inibição das irregularidades durante o solstício de dezembro e nos equinócios e, claramente, um fortalecimento das irregularidades que causam cintilação no solstício de junho (Figura 56). 
	Figura 55 – Efeito sazonal na ocorrência das cintilações durante os períodos geomagneticamente calmos (Dst > -20) antes da meia-noite e após a meia-noite local na estação de Huancayo.
	/
	Fonte: Mullen (1973).
	Figura 56 - Efeito sazonal na ocorrência das cintilações durante os períodos geomagneticamente perturbados (Dst ≤ -20) antes da meia-noite e após a meia-noite local na estação de Huancayo.
	/
	Fonte: Mullen (1973).
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	Nesta seção serão apresentados estudos de casos de tempestades geomagnéticas e seus efeitos sobre a formação das irregularidades ionosféricas que causam as flutuações nos sinais do GNSS. Ao todo foram selecionadas cinco tempestades geomagnéticas de acordo com o critério sugerido por Aarons (1991), e no que diz respeito às estruturas do vento solar. Cada evento foi analisado observando os respectivos parâmetros interplanetários e índices geomagnéticos, como o campo magnético interplanetário Bz (IMF), a velocidade do vento solar (VS), o índice do eletrojato auroral (AE) e das componentes AL e AU, o índice de atividade geomagnética planetário (Kp) e o índice do campo magnético (SYM-H). Os efeitos das tempestades geomagnéticas sobre a geração ou inibição das irregularidades em baixas latitudes foram estudados analisando-se medidas noturnas do índice de cintilação em amplitude (S4) e do índice da taxa de variação do TEC (ROTI). Ambos os índices foram obtidos de observações GNSS nas estações de São Luís e São José dos Campos e Cachoeira Paulista (SJC-CP). Além disso, foram analisadas as respostas ionosféricas às tempestades a partir dos dados dos parâmetros da altura virtual da base da região F (h’F) e da frequência crítica da camada F2 (foF2), ambos obtidos de medidas da digissonda instalada em São Jose dos Campos, bem como de dados do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) obtidos através de receptores GNSS.
	A Figura 57 mostra a variação dos parâmetros interplanetários (Bz, VS) e dos índices geomagnéticos (AE, AU/AL, SYM-H e Kp) ao longo do tempo universal juntamente com as variações de S4 e ROTI durante a tempestade geomagnética (evento 51, conforme Tabela 8 do apêndice A) que ocorreu durante os dias 26 (DIA 269) a 28 (DIA 271) de setembro de 2001. Na figura a área em cinza indica o período noturno no setor longitudinal próximo às estações de São Luís e SJC-CP. O gráfico começa a mostrar a variação dos parâmetros a partir dos dias calmos que antecederam a tempestade (desde 24 de setembro). 
	Figura 57 - Comportamento dos parâmetros interplanetários e ionosféricos durante o evento de tempestade geomagnética n° 051. A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). A seta em vermelho indica o momento que o campo magnético terrestre (SYM-H) atinge seu menor nível.
	/
	Fonte: (Autor) 
	De acordo com Rawat et al. (2006) e Richardson et al. (2010), este evento está associado à uma estrutura de vento solar ICME com intensas Partículas Energéticas Solares, geralmente abreviadas como SEP. Estes eventos SEP resultam da aceleração de partículas heliosféricas através da emissão de ejeções de massa coronal. Conforme descrito por Rawat et al. (2006), nota-se que no momento da passagem da onda de choque a velocidade do vento solar aumentou de ~442 km/s para ~748 km/s resultando em uma compressão da magnetopausa de tal forma que marca o início súbito da tempestade (SSC) por volta das 2025 UT do dia 25 de setembro (DIA 268). Após este choque interplanetário ter colidido com a magnetosfera, o campo magnético interplanetário Bz apresentou uma flutuação de -25 nT a +25 nT. Durante aproximadamente três horas, o índice Bz continuou apresentando uma menor flutuação de pequena amplitude (± 10 nT) na fase principal da tempestade, período no qual ocorreu um enfraquecimento do campo magnético terrestre conforme observado no índice SYM-H, atingindo um nível mínimo de -118 nT por volta das 0120 UT (2220 LT) do dia 26 de setembro (DIA 269). Durante o início súbito e a fase principal da tempestade, entre as 2030 UT (1730 LT) até 0130 UT (2230 LT) do dia 25-26 de setembro de 2001, o IMF (Bz) se inverte para sul proporcionando um acoplamento entre a magnetosfera e a ionosfera de alta latitude, que por sua vez, configura a penetração de campos elétricos perturbados “undershielding”. A penetração destes campos magnetosféricos nas regiões aurorais podem se propagar até as latitudes equatoriais. Durante este período nota-se da figura que o índice de cintilação S4 sobre a estação equatorial de São Luís apresentou valores inferiores a 0,2, o que representa níveis muito fracos de flutuação na amplitude dos sinais da frequência L1 (1,5742 GHz) do GPS. As cintilações em L1 registradas através do índice S4 são causadas por irregularidades com dimensões equivalentes a primeira zona de Fresnel, e que variam de 360 a 400 m para altitudes próximas ao pico da camada F2, entre aproximadamente 350-400 km (MUELLA, DE PAULA, et al., 2009). Além disso, é possível notar durante a fase principal da tempestade que a assinatura das irregularidades sobre o índice S4 medido em São Luís, não diferiu significativamente daquele observado na noite geomagneticamente calma que antecedeu ao início da tempestade. 
	Com relação ao índice de variação da taxa do TEC (ROTI), parâmetro que quantifica as irregularidades ionosféricas e as atividades de cintilação utilizando os dados de fase de dupla frequência dos sinais dos receptores GNSS, este apresentou sobre São Luís uma variação de aproximadamente 2,0 entre as 2200 UT (1900 LT) e 2300 UT (2000 LT), apresentando valores maiores do que se comparado ao dia anterior magneticamente calmo. Por volta das 0000 UT (2100 LT) nota-se que o índice ROTI diminui significativamente até ser suprimido por volta das 0300 UT (0000 LT). Comportamento similar ao observado neste evento em relação aos índices S4 e ROTI para a estação equatorial de São Luís, também foram reportados por Basu et al. (1999). Na ocasião os autores não detectaram cintilação em amplitude do sinal GPS, porém acompanhada de uma pequena e rápida intensificação do ROTI. Desta mesma forma, quando analisadas as assinaturas das irregularidades sobre os sinais GNSS coletados na estação de baixa latitude em São José dos Campos, nota-se valores saturados de índice S4 (S4 > 1,2) durante a fase principal da tempestade. Em termos de magnitude os níveis máximos de cintilação foram similares àqueles observados no dia geomagneticamente calmo que antecedeu a tempestade. Em relação à resposta do ROTI, nota-se uma diferença da assinatura se comparado ao dia calmo no que tange ambos a intensidade e ao período da ocorrência da irregularidade. No dia calmo anterior, o índice ROTI atinge valores na ordem de aproximadamente 5,0 e permanece ocorrendo durante aproximadamente cinco horas, enquanto que no dia perturbado os valores de ROTI não ultrapassam 4,0 e permanecem ocorrendo durante aproximadamente duas horas, de tal modo que são severamente inibidas após 0300 UT. Outro ponto relevante está associado a uma diminuição abrupta do S4 por volta das 0100 UT (2200 LT) e, logo após passada uma hora, ocorre um segundo pico em torno de S4 igual a 1,2. Nesta transição quando os valores diminuem nota-se que ainda continuam ocorrendo flutuações em Bz (entre aproximadamente +10 nT e -10 nT) e, consequentemente, penetrações diretas de campo elétrico são esperadas em direção a ionosfera equatorial. Estes campos elétricos podem ter contribuído para a geração de novas irregularidades sobre o equador magnético que ao se mapearem ao longo das linhas de campo magnético causaram cintilações em latitudes maiores, conforme sugerido pelo segundo pico com nível de cintilação elevado observado em São José dos Campos por volta das 0200 UT do dia 269. Uma análise morfológica do padrão de cintilações para dias calmos reportada por Muella (2009) mostrou que picos secundários podem ocorrer de uma a cinco horas após o último registro. Estes picos secundários estão associados a estruturas “fósseis” de irregularidades, que foram geradas sobre o equador em longitudes mais a oeste da estação de observação, e que derivaram para leste durante a noite. Por se tratar de uma estrutura de irregularidade fóssil em fase de decaimento, os níveis de cintilação dos picos secundários são geralmente fracos ou moderados. Portanto, os níveis saturados do pico secundário de cintilação observada sobre São José dos Campos, logo no início da fase de recuperação da tempestade, certamente são assinaturas de estruturas jovens de irregularidades.
	Conforme observado anteriormente através dos índices S4 e ROTI as irregularidades cessam em ambas as estações por volta das 0300 UT (0000 LT). Esta é uma característica que não difere muito do padrão para os dias calmos e, em se tratando de uma tempestade do tipo-A, poderíamos esperar atividade de cintilação após a meia-noite local. No entanto, uma explicação possível para as cintilações cessarem após a meia-noite pode estar relacionada à penetração de campos elétricos “overshielding” para oeste que causam à deriva vertical do plasma para baixo proveniente da direção do IMF para norte, bem como a diminuição da convecção magnetosférica. De acordo com Abdu (2012), o campo elétrico “overshielding” que penetra até a latitude equatorial na fase de recuperação de uma tempestade tem sua polaridade exatamente contrária aquela relacionado à penetração de campos elétricos “undershielding”. Ou seja, a sua ocorrência contribui para inibir ou até reverter a deriva vertical causando assim uma supressão do desenvolvimento do spread-F equatorial, o que pode, portanto, ter contribuído em parte para o decaimento rápido das irregularidades antes da meia-noite. 
	Em relação à resposta ionosférica observada através do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) sobre São José dos Campos (Figura 58), nota-se que os seus valores médios durantes as noites da fase principal (269) da tempestade e da fase de recuperação (270-271) não diferiram significativamente. As cintilações nos sinais de rádio em comunicações transionosféricas têm sido demonstradas dependerem fortemente da densidade de ionização do plasma ambiente na qual a estrutura de irregularidade está inserida. Ou seja, regiões cuja densidade eletrônica é maior resultam em maiores flutuações do plasma nas bordas da estrutura de depleção, ocasionando cintilações mais intensas. Isto explica em parte a razão pela qual as cintilações na região da anomalia na ionização equatorial são mais intensas do que próximo ao equador magnético.
	Figura 58 - Comportamento do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 051. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do VTEC durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Conforme também pode ser observado na Figura 58 os valores elevados de VTEC nas noites perturbadas criam condições favoráveis para a ocorrência de forte atividade de cintilação, desde que as bolhas de plasma sejam formadas no equador e se estendam ao longo das linhas de campo magnético até as latitudes de São José dos Campos. Em seguida, para complementar a análise das respostas ionosféricas na estação de baixa latitude de São José dos Campos, observou-se a variação dos parâmetros obtidos através de sondagem ionosférica por meio de uma ionossonda digital. De acordo com Sobral et al. (1997) e Pincheira et al. (2002) o estudo dos efeitos ionosféricos devido as condições de tempestades/subtempestades podem ser investigadas utilizando os parâmetros críticos da camada F, tais como a altura virtual da base da camada F (h’F) e o parâmetro foF2, na qual é uma medida proporcional a densidade eletrônica no pico da camada F2.
	A Figura 59 mostra o comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) durante todo o evento. Após o início súbito da tempestade no entardecer do dia 25 de setembro, por volta das 2100 UT (1800 LT), nota-se um aumento na altura virtual da base da camada F, atingindo cerca de 345 km em torno das 1900 LT. Sabe-se que após o entardecer nos dias calmos as irregularidades ionosféricas (bolhas de plasma) se desenvolvem em decorrência de um aumento rápido da camada F (pela deriva vertical do plasma) sob a ação de um campo elétrico zonal pré-reverso (PRE) associado à intensificação do dínamo da região F. Aos observarmos a magnitude do parâmetro h’F nos horários de ocorrência do pico pré-reversão do dia calmo que antecede a tempestade (dia 24 de setembro) nota-se que este foi da ordem de 300 km. Por outro lado, durante a fase principal da tempestade no entardecer do dia 25 de setembro, o fato do parâmetro h’F ter atingido uma altura aproximadamente 45 km maior, está provavelmente relacionado com a ação dos campos elétricos perturbados que penetram em direção a ionosfera equatorial e de baixa latitude. De acordo com Abdu (2012), quando há o desenvolvimento de uma tempestade fortes campos elétricos de penetração rápida “undershielding” para leste no entardecer, se sobrepõem agindo em fase com o campo elétrico de dínamo da região F e fazem com que a deriva vertical de plasma ocorra com velocidades maiores. 
	Figura 59 - Comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 051. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do h’F durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Sobral et al. (1997, 2001) também observaram um aumento da altura da base da camada F na estação de baixa latitude de Cachoeira Paulista, devido a uma tempestade/subtempestade iniciada através da orientação do campo magnético interplanetário Bz para sul de grande magnitude. No que diz respeito ao aumento do h’F observado por Sobral et al. (2001) na estação de Cachoeira Paulista, o mesmo está associado com a penetração de campos elétricos perturbados (para leste) induzidos pelo aumento da convecção magnetosférica. Analogamente, no evento mostrado no presente estudo, foi observado após a deriva associada ao pico pré-reversão um segundo aumento em h’F de cerca de 60 km, fazendo com que a base da camada F tenha atingido quase 280 km de altura por volta das 2100 LT (2400 UT). Este segundo aumento ocorreu nos horários próximos ao mínimo no índice SYM-H, quando a corrente de anel se tornou mais desenvolvida e o campo magnético da Terra ficou mais fraco. Desta forma, penetração direta de campos elétricos por volta das 2100 LT certamente está agindo para reverter novamente à deriva vertical do plasma para cima e causar a subida observada no parâmetro h’F. Uma vez a ionosfera suba para altitudes maiores, onde as perdas por recombinação tornam-se mais lentas, maior tende a ser a manutenção da ionização na altura da região F. Consequentemente, as cintilações tendem a se manter ou serem intensificadas. Esta subida pode ajudar a explicar a razão pela qual um segundo pico no padrão de cintilação ocorreu por volta das 0200 UT com níveis de S4 elevados. Sabe-se que as irregularidades que causam as cintilações nos sinais dos satélites estão predominantemente localizadas próximas à altura do pico de densidade eletrônica na camada F2. Sendo assim, para períodos de elevada concentração eletrônica no pico da região F são esperadas fortes cintilações ionosféricas quando da existência de bolhas ionosféricas. Uma forma de avaliar a resposta do pico da região F à tempestade geomagnética é monitorar as variações do parâmetro foF2 da frequência crítica da camada F2 (em MHz), que está relacionado as variações da máxima densidade eletrônica na camada F2 (NmF2), onde NmF2 ( 1,24(1010(foF2)2 é dado em elétrons por m3. O gráfico da Figura 60 mostra o comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) no mesmo período da análise do h’F (1800 LT). 
	Figura 60 - Comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 051. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do foF2 durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	É possível notar ainda na Fig. 60 que por volta das 2130 UT (1930 LT) até as 2100 LT do dia 25 de setembro (DIA 269) há uma descontinuidade dos dados de foF2 em decorrência da presença de irregularidades/spread F do tipo range durante este período. No entanto, o gráfico mostra que para o dia da fase principal os valores de foF2 após o entardecer e até antes da meia-noite local foi superior à média dos dias calmos, criando assim condições favoráveis para a atividade de cintilação ionosférica (KINTNER, LEDVINA e DE PAULA, 2007). Com o campo magnético interplanetário voltando para o norte e, consequentemente, o enfraquecimento da convecção magnetosférica, tem-se o início da fase de recuperação da tempestade geomagnética. A partir das 0120 UT do dia 25 de setembro (DIA 269), conforme observado no parâmetro SYM-H, inicia-se a fase de recuperação, porém nota-se no gráfico da Figura 57 que o campo magnético interplanetário Bz ainda continua apresentando flutuações. De acordo com Richmond et al. (2003) e Huang et al. (2005) em situações com eventos de convecção de longa duração, especialmente com flutuação do Bz e a continuidade da convecção de alta latitude que caracteriza a fase principal das tempestades geomagnéticas, a longa duração da penetração de campos elétricos perturbados corresponde as condições imperfeitas ou parcialmente blindadas. Por volta das 0530 UT (0230 LT) do dia 25 de setembro a orientação do Bz se inverte para sul com penetração de campos elétricos perturbados “undershielding” para oeste e permanece até às 0700 UT, de tal forma que ocorre o aumento do índice AE e, consequentemente, uma subtempestade geomagnética. Este evento foi suficiente para causar uma elevação rápida e brusca na altura da base da região F (h’F) por volta das 1900LT, conforme mostrado no gráfico da Figura 59, que foi superior à média obtida para os dias calmos e uma ionização na ionosfera observada na frequência crítica da camada F2, na qual corresponde a máxima densidade eletrônica em torno de 89,6x1010 elétrons/m3. No que se refere às irregularidades, em S4 e no ROTI, não foram detectados aumentos nos índices de cintilação/flutuação. Neste horário as irregularidades com dimensões de Fresnel certamente já foram cessadas e, mesmo com a subida da ionosfera conforme notado no parâmetro h’F, os processos de recombinação acelerados reduziram a densidade do plasma ambiente a níveis abaixo de um possível limiar necessário para manter as irregularidades que causam as cintilações
	Na primeira noite (26 de setembro) durante o período de recuperação da tempestade nota-se que o IMF praticamente não apresenta flutuações e mantém-se bem estável em torno do eixo da abscissa. O efeito de convecção de alta latitude apresenta uma diminuição significativa durante este período, bem como os índices AL e AU. Em relação às respostas ionosféricas na estação de São Luís observa-se que até a meia-noite local há uma atividade maior de cintilação detectadas através dos índices S4 e do ROTI, quando comparado com a primeira noite da tempestade (25 de setembro) e com a noite calma que antecedeu a tempestade. Na estação de baixa latitude de São José dos Campos o perfil de assinatura das irregularidades detectadas no S4 apresentou um comportamento similar ao observado no dia anterior, porém com uma atividade maior de cintilação, principalmente no ROTI. Por exemplo, os valores do índice ROTI assumiram valores acima de 4,0 e revelam uma atividade de flutuação no sinal que durou seis horas até cerca de 0400 UT. Simultaneamente, fica claro no gráfico da Figura 57 que o índice S4 está extremamente baixo por volta das 0300 UT em São Jose dos Campos, mostrando que estruturas de centenas de metros que causam cintilações em amplitude não estão presentes. Por outro lado, estruturas de até dezenas de quilômetros causando as flutuações no TEC foram detectadas no cálculo do ROTI. 
	Nas respostas observadas através dos parâmetros da região F, o parâmetro h’F apresenta para os dias da fase de recuperação um comportamento similar aos observados nos dias magneticamente calmos, exceto para os horários de ocorrência do pico pré-reversão quando são maiores e podem conduzir a geração de irregularidades. Com relação ao parâmetro foF2 o gráfico da Figura 60 mostra que por volta da meia-noite local os valores nas noites de recuperação da tempestade são maiores do que aqueles observados na média dos dias calmos, mostrando condições do plasma ambiente que podem favorecer a atividade de cintilação pela formação de estruturas de menores escalas. No início da noite de 27 de setembro (DIA 271) observa-se para as estações de São Luís e São José dos Campos (Figura 57) que a duração da atividade das flutuações/cintilações registradas pelos índices S4 e ROTI foi significativamente reduzida. Um fato que chamou a atenção detectada no índice S4 ocorreu na estação de São José dos Campos entre às 2307 UT (2007 LT) e 2315 UT (2015 LT), onde durante este curto período ocorreu um pico de cintilação em amplitude provocando um S4 igual a 1,1 e, posteriormente, o índice diminui abruptamente para S4 ( 0,05. A partir dos dados obtidos, verificou-se que um dos satélites observados (PRN 25) apresentou perda de sinal (“loss of lock”) durante este período, o que indica que o sinal do satélite atravessou uma estrutura de irregularidade com um elevado (N. A curta duração das cintilações sugere que as bolhas de plasma, e outras estruturas de menores escalas coexistentes, foram geradas nesta noite, mas provavelmente as estruturas das bolhas não evoluíram no equador magnético para alturas muito elevadas. Uma bolha gerada no equador deve atingir alturas maiores do que 700 km para se mapear até a região F sobre São José dos Campos e, provavelmente, apenas uma porção do pé da bolha foi detectada. Durante os primeiros horários da noite do dia 27 de setembro os valores dos parâmetros VTEC, h’F e foF2 não diferiram significativamente daqueles observados nos mesmos horários em dias anteriores. As diferenças mais significativas foram observadas no período da tarde, antes das 2100 UT (1800 LT), quando VTEC, h’F e foF2 assumiram, respectivamente, valores máximos de cerca de 183 TECU, 350 km e 15 MHz maiores do que aqueles de dias anteriores. Estes resultados sugerem que neste dia a ionosfera diurna na região da anomalia ficou mais espessa e mais densa. Esta característica antes do anoitecer poderia sugerir que as condições são favoráveis para a intensificação das cintilações sobre São José dos Campos, mas certamente precisaríamos de dados simultâneos dos parâmetros ionosféricos sobre o equador para termos informações sobre as condições para a evolução das irregularidades. E ainda, seria necessária também informação de uma estação mais afastada próxima à crista norte da anomalia, pois tem sido reportado que uma assimetria no desenvolvimento de ambas as cristas contribui para enfraquecer ou até inibir o desenvolvimento das bolhas de plasma. Uma assimetria de ionização na região da anomalia causa uma assimetria na distribuição das condutividades Pedersen e Hall e da taxa de recombinação, fatores que agem para diminuir a taxa de crescimento da instabilidade Rayleigh-Taylor (KELLEY, 2009) 
	A Figura 61 mostra a variação dos parâmetros interplanetários (Bz, VS) e dos índices geomagnéticos (AE, AU/AL, SYM-H e Kp) ao longo do tempo universal juntamente com as variações de S4 e ROTI durante o evento de tempestade geomagnética (evento 50, conforme Tabela 19 do apêndice C) que ocorreu durante os dias 23 (DIA 266) a 25 (DIA 268) de setembro de 2001. Assim como no evento anterior, na figura a faixa de horário com uma sombra em cinza indica o período noturno no setor longitudinal próximo as estações de São José dos Campos e São Luís. O gráfico começa a mostrar a variação dos parâmetros a partir dos dias calmos que antecedeu a tempestade (desde 22 de setembro). De acordo com Richardson et al. (2010), este evento está associado à uma estrutura de vento solar ICME. Nota-se que no momento da passagem da onda de choque a velocidade do vento solar aumentou de ~400 km/s para ~550 km/s resultando em uma compressão da magnetopausa de tal forma que marca o início súbito da tempestade (SSC) por volta das 0924 UT do dia 23 de setembro (DIA 266). Após este choque interplanetário ter colidido com a magnetosfera, o campo magnético interplanetário Bz apresentou uma flutuação de -15 nT a +15 nT. No início da fase principal da tempestade houve um curto período de flutuação no índice Bz, porém durante a maior parte do período da fase principal, aproximadamente oito horas, o campo magnético interplanetário permaneceu orientado para sul, configurando assim o enfraquecimento do campo magnético terrestre conforme observado no índice SYM-H atingindo um nível mínimo de -90 nT por volta das 1911 UT (1611 LT) do dia 23 de setembro (DIA 266).
	De acordo com os parâmetros interplanetários e os índices geomagnéticos, desde o dia 22 de setembro (DIA 265) até o amanhecer do dia 23 de setembro (DIA 266), nota-se que estes índices apresentam um comportamento típico de um dia geomagneticamente calmo. Durante o período das 0000 UT até as 0600 UT do dia 22 de setembro nota-se da figura que o índice de cintilação S4 sobre a estação equatorial de São Luís apresentou valores inferiores a 0,2, o que representa níveis muito fracos de flutuação na amplitude dos sinais da frequência L1 do sinal GPS. Com relação ao ROTI, este apresentou sobre São Luís uma variação média de aproximadamente 1,5 nos níveis de flutuação. Sobre a estação de baixa latitude de São José dos Campos o comportamento é bem diferente do que observado em São Luís, principalmente no que se refere aos níveis de S4, de tal forma que os níveis de cintilação apresentaram valores superiores a 1,2, o que representa níveis saturados de cintilação em amplitude até aproximadamente as 0230 UT, porém após este horário os níveis reduzem abruptamente até cerca de 0,2.
	Figura 61 - Comportamento dos parâmetros interplanetários e ionosféricos durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). A seta em vermelho indica o momento em que o índice do campo magnético terrestre (SYM-H) atinge seu menor nível.
	/
	Fonte: (Autor)
	As irregularidades ionosféricas observadas no índice ROTI atingiram valores da ordem de 2,85, porém somente durante o intervalo das 0000 UT até as 0200 UT, sendo que até as 0600 UT os valores foram inferiores a 0,25. A partir das 1800 UT do dia 22 de setembro até as 0600 UT do dia 23 de setembro sobre a estação de São Luís nota-se que o S4 apresentou valores ligeiramente superiores se comparado à noite anterior (S4 ~0,3), bem como o índice ROTI que atingiram valores da ordem de 2,0. Na estação de São José dos Campos o índice S4 também apresentou um comportamento similar à noite anterior com valores superiores a 1,2, porém num período de ocorrência maior. As assinaturas das irregularidades ionosféricas observadas a partir do ROTI quando comparadas a noite anterior apresentaram valores superiores, na ordem de 4,0. Em relação à resposta ionosférica observada através do VTEC, a Figura 62 mostra que a variação do conteúdo eletrônico total vertical é superior à média dos valores para um dia calmo. No que se refere aos dados dos parâmetros de h’F e foF2, nota-se que o comportamento dos perfis de assinaturas apresenta variações semelhantes aos dias geomagneticamente calmos, conforme as Figuras 63 e 64.
	Durante o início súbito e a fase principal da tempestade entre as 0924 UT (0624 LT) até 1911 UT (1611 LT) do dia 23 de setembro, é possível observar que o IMF se inverte para sul, configurando assim a ocorrência de penetração de campos elétricos perturbados “undershielding”. Observa se que o IMF permanece orientado para sul até aproximadamente as 1911 UT, favorecendo assim um aumento gradual da convecção magnetosférica e compreendendo a fase principal da tempestade. Por volta das 2000 UT (1700 LT) é possível observar a mudança de orientação do IMF para norte o que corresponde ao enfraquecimento da convecção magnetosférica e a recuperação da tempestade, configurando assim a penetração de campos elétricos “overshielding”. Posteriormente, a partir das 2100 UT (1800 LT) é possível observar as assinaturas das respostas ionosféricas nas estações de São Luís e São José dos Campos, porém de forma explícita, as irregularidades foram inibidas/suprimidas nesta noite. 
	De acordo com Aarons (1991), próximo à região da crista da anomalia de ionização equatorial o efeito da tempestade na geração e inibição das irregularidades ionosféricas da região F que causam cintilação depende da localização (tempo local) de ocorrência da fase principal. Neste evento em específico (23 de setembro de 2001) o mesmo se refere a uma tempestade do tipo C, que de acordo com Aarons (1991) um máximo valor negativo do índice SYM-H durante o dia tende a inibir/suprimir completamente ou parcialmente as atividades de spread F e cintilação na noite seguinte. Desta forma, os resultados obtidos concordam com a teoria abordada por Aarons (1991), pois nota-se que o comportamento das irregularidades que causam cintilação foi completamente inibido na noite seguinte à ocorrência do valor máximo negativo do SYM-H as 1911 UT (1611 LT). De acordo com Blanc e Richmond (1980), a entrada de energia da tempestade que produz aquecimento auroral é responsável por conduzir a circulação de ventos termosféricos perturbados que levam ao desenvolvimento dos campos elétricos do dínamo perturbado. Resultados obtidos por Singh et al. (2004) mostraram que com a ocorrência de tempestades do tipo C o perfil da ionosfera sofre variações significativas no que se refere a altura conforme observado nos parâmetros obtidos dos ionogramas, ou seja, devido as perturbações impostas pelos campos elétricos perturbados a geração das irregularidades podem ser inibidas. De acordo com Abdu (1997), pode se atribuir a este evento os efeitos gerados pelos campos elétricos de dínamo perturbado como a principal causa da inibição das irregularidades durante as tempestades do tipo C. Muella et al. (2009) também observaram resultados semelhantes no que se refere as tempestades do tipo C e que causaram a inibição das irregularidades no evento da fase de recuperação da tempestade geomagnética que ocorreu entre os dias 24 a 25 de novembro de 2001. Ainda de acordo com os autores, todas as tempestades geomagnéticas do tipo C registradas entre o período estudado, no total de quatorze, apresentaram inibição das irregularidades. 
	Figura 62 - Comportamento do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do VTEC durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Em relação à inibição das irregularidades ionosféricas e as atividades de cintilação utilizando os dados de fase de dupla frequência dos sinais dos receptores GNSS através do índice ROTI, Tanna et al. (2014) registraram uma inibição completa no índice ROTI durante a fase de recuperação da tempestade do tipo C na estação de Bogotá (Colômbia) no dia 02 de março de 2011. De acordo com os autores, a inibição resultante no índice ROTI está relacionada à dependência das flutuações do campo magnético interplanetário Bz e a excursão máxima negativa dos valores do Dst. De acordo com Abdu (2012), os campos elétricos do dínamo perturbado (campo elétrico zonal para oeste e deriva vertical para baixo) podem inibir significativamente o efeito do pico pré-reverso, semelhante à ação dos campos elétricos “overshielding”, e interferir no desenvolvimento das bolhas de plasma equatorial durante os períodos sazonais que costumam ocorrer. Em relação à resposta ionosférica observada através do VTEC sobre São José dos Campos (Figura 62), nota-se que os seus valores médios durante a noite da fase principal (266) da tempestade e da fase de recuperação (266-267) não diferiram significativamente. No entanto, se comparado com a média dos dias calmos (banda em vermelho), observa-se que o VTEC foi mais elevado entre 2100 UT e 0000 UT durante o período perturbado, assumindo valores máximos da ordem de aproximadamente 165 TECU entre estes horários. Um segundo pico do VTEC foi observado entre as 0300 UT e 0500 UT com valores de 135 TECU, um fenômeno que não foi observado nos dias geomagneticamente calmos.
	A Figura 63 mostra o comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) durante todo o evento. Após a ação dos campos elétricos perturbados durante a fase de recuperação da tempestade que resultaram na inibição das irregularidades nos índices S4 e ROTI, nota-se que a altura virtual da base da camada F sofreu uma redução por volta das 2200 UT (1900 LT) quando comparado com a noite anterior, ou seja, de ~270 km para ~255 km. Este resultado sugere que a deriva vertical do plasma após o entardecer associada campo elétrico zonal pré-reverso (PRE) ficou enfraquecida. A redução do h’F pode indicar que a ionosfera se tornou menos espessa e a região F decaiu como um todo, inibindo a ação dos mecanismos de instabilidade. 
	Figura 63 - Comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do h’F durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Figura 64 - Comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do foF2 durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Sobral et al. (1997) também observaram uma inibição do PRE durante uma tempestade geomagnética na estação equatorial de Fortaleza proveniente da ação do campo elétrico zonal do dínamo perturbado para oeste. Ainda de acordo com os autores, esta redução significativa do PRE produzida pela ação do vento zonal perturbado (oeste) que enfraquece o vento zonal normal/calmo (leste) é responsável pela geração do campo elétrico pré-reverso. Outro fato observado foi que por volta das 0300 UT (0000 LT) ocorreu um segundo aumento em h’F de cerca de 40 km. Esta subida da camada por volta da meia noite local pode estar associada a ação de ventos meridionais soprando do polo sul em direção a latitudes equatoriais, empurrando o plasma para cima ao longo das linhas de campo magnético. Neste período conforme Figura 61 os índices magnéticos e interplanetários apresentaram um comportamento similar quando comparado com um dia geomagneticamente calmo, ou seja, o IMF apresentou pouquíssimas variações ao longo do tempo bem como o comportamento da corrente de convecção magnetosférica. 
	Com relação ao comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2), é possível observar na Figura 64 que durante o período do dia 22 a 23 de setembro (DIA 265-266) entre as 0020 UT a 0150 UT (2120 LT a 2250 LT) ocorre uma descontinuidade dos dados de foF2 em decorrência da presença de irregularidades/spread F do tipo range durante este período, comum para o período sazonal. Com relação ao mesmo período, porém do dia 23 a 24 de setembro (DIA 266-267), nota-se que não ocorreu à descontinuidade nos dados de foF2, ou seja, indicando que não houve a presença de spread F/irregularidades no plasma. Cabe ainda ressaltar que os valores obtidos neste período foram inferiores quando comparados com a média dos dias calmos, o que não ocorreu no dia posterior quando a ionosfera já se encontrava calma. Na noite do dia 24 para 25 de setembro (DIA 267/268) já na fase final de recuperação da tempestade nota-se na Figura 61 que as respostas ionosféricas obtidas através dos índices S4 e ROTI apresentam um comportamento similar quando comparado com a noite do dia 23 de setembro, na qual a ionosfera não havia sido submetida a campos elétricos magnetosféricos perturbados. Desta forma, na estação equatorial de São Luís o índice de cintilação em amplitude (S4) apresentaram valores na ordem de 0,3 e com ROTI em torno de 2,0. Na estação de baixa latitude de São José dos Campos, o comportamento não diferiu quando comparado também com o dia 23 de setembro, ou seja, os valores do índice S4 foram superiores a 1,2, o que representa níveis saturados de flutuação em amplitude. Já as irregularidades ionosféricas observadas no ROTI quando comparadas ao mesmo período apresentou valores ligeiramente superiores, na ordem de 4,25.
	Na Figura 62 os dados de VTEC durante a noite do dia 24 de setembro apresentam um comportamento similar aos observados anteriormente, de tal forma que os valores são maiores que a média dos valores para os dias geomagneticamente calmos. Na Figura 63 nota-se que a altura virtual da base da camada F no período de pico pré-reverso atinge um pico por volta de 310 km, ou seja, uma diferença de 55 km de altura quando comparado com a noite do dia 23 de setembro quando as cintilações foram inibidas. Com relação ao parâmetro foF2, a Figura 64 mostra o perfil de densidade eletrônica da camada F2 e, nota-se que a sua assinatura apresenta similaridades com a noite dos dias 22 e 23 de setembro, onde é possível notar uma descontinuidade dos dados de foF2 em decorrência da presença das bolhas de plasma. Observa-se também que os valores foram superiores à média dos dias calmos, criando assim condições favoráveis para a atividade de cintilação ionosférica. 
	A Figura 65 mostra a variação dos parâmetros interplanetários (Bz, VS) e dos índices geomagnéticos (AE, AU/AL, SYM-H e Kp) ao longo do tempo universal, juntamente com as variações de S4 e ROTI durante o evento de tempestade geomagnética (evento 65, conforme Tabela 19 do apêndice C) que ocorreu entre os dias 04 (DIA 035) a 06 (DIA 037) de fevereiro de 2002. Assim como no evento anterior, na figura a faixa de horário com uma sombra em cinza indica o período noturno no setor longitudinal próximo as estações de São Luís e São José dos Campos. O gráfico começa a mostrar os parâmetros a partir do dia calmo que antecede a tempestade (desde 03 de fevereiro). 
	De acordo com Jian et al. (2006), este evento está associado à uma estrutura de vento solar CIR (Região de Interação Corrotante) com início no dia 04 de fevereiro (DIA 035) às 1800 UT com término no dia 06 de fevereiro (DIA 037) às 0600 UT. Outra característica inerente a este evento está relacionada com a classificação do tipo de choque, na qual foi identificado como choque reverso, ou seja, que se propaga na região de plasma de alta velocidade. Durante o período da passagem da onda de choque as velocidades mínima e máxima ocorreram na ordem de ~308 km/s e 715 km/s, respectivamente. Ainda de acordo com os autores, através do valor de velocidade do vento solar (VS) é possível observar que ocorreram duas ondas de choque, na qual resultaram em dois inícios súbitos de tempestade, identificados como SSC1, por volta das 2130 UT/1830 LT do dia 04 de fevereiro (DIA 035) e o SSC2, por volta das 1708 UT/1408 LT do dia 05 de fevereiro (DIA 036). Essas duas ondas de choque foram suficientes para induzir a penetração de campos elétricos perturbados de tal forma que foram registradas duas tempestades geomagnéticas observadas através do índice SYM-H. A primeira tempestade (SSC1) resultou em um valor mínimo do SYM-H na ordem de -38 nT às 0248 UT/2348 LT e a segunda tempestade (SSC2) resultou em um valor mínimo do SYM-H na ordem de -80 nT às 2032 UT/1732 LT no dia (036). Com o intuito de analisar as tempestades geomagnéticas a partir do nível moderado, ou seja, com o valor mínimo a partir do SYM-H(-50 nT, serão analisadas as respostas ionosféricas devido a penetração dos campos magnetosféricos perturbados a partir do início súbito da tempestade (SSC2) e comparadas com o comportamento das respostas ionosféricas que ocorreram na noite anterior, na qual a ionosfera já se encontrava perturbada. Durante o início súbito da tempestade (SSC2) as 1708 UT/1408 LT do dia 05 de fevereiro de 2002, é possível observar que o IMF se inverte para sul, configurando assim a ocorrência de penetração de campos elétricos perturbados “undershielding”. A partir deste período, nota-se que o índice Bz permanece por um curto período orientado para sul e volta-se para norte, resultando numa flutuação na ordem de -15 nT a +15 nT até por volta das 0300 UT/0000 LT do dia 06 de fevereiro (DIA 037). Após este horário, as flutuações do índice Bz ficam restritos a uma faixa de ± 3 nT na qual compreende a maior parte da fase de recuperação da tempestade. Durante a fase principal da tempestade é possível notar um aumento significativo da convecção magnetosférica, observado através do índice AE. Nota-se que durante aproximadamente 25 horas, o índice auroral (AE) apresentou uma longa duração, bem como o índice planetário Kp, que exibiu valores com intensidade similares aos níveis da fase principal da tempestade mesmo durante a fase de recuperação. Estes comportamentos observados nos índices AE e Kp retratam um perfil típico de tempestades geomagnéticas induzidas por CIR. Na noite do dia 06 de fevereiro (DIA 037) é possível observar as respostas ionosféricas nas estações de São Luís e de São José dos Campos, obtidos pelos índices de cintilação em amplitude (S4) e ROTI após a interação da ionosfera com os campos magnetosféricos perturbados. 
	As irregularidades ionosféricas obtidas a partir do S4 na estação equatorial de São Luís durante as 0000 UT/2100 LT até as 0600 UT/0300 LT apresentaram baixos níveis de cintilação, com valores de S4 entre 0,1 e 0,2, de tal forma que este comportamento não diferiu quando comparado com a noite anterior. Com relação às irregularidades ionosféricas observadas através da variação da taxa do TEC (ROTI), nota-se uma variação média do ROTI na ordem de 1,5 com valores de pico de até 2,5, ou seja, um comportamento que também foi bastante similar com a noite anterior. Sobre a estação de baixa latitude de São José dos Campos, nota-se que entre as 0000 UT/2100 LT até as 0125 UT/2225 LT o índice de cintilação atingiu níveis máximos na ordem de S4=0,5, porém até as 0600 UT/0300 LT os valores de S4 reduzem abruptamente, apresentando valores inferiores de S4 < 0,05. Quando comparado com os níveis máximos da noite anterior (S4 > 1,2), nota-se que as irregularidades que causam cintilação foram significativamente inibidas, provavelmente devido à ação dos campos elétricos perturbados. Um comportamento similar ao que ocorreu no índice S4 durante a ação dos campos elétricos perturbados foi observado na assinatura da resposta ionosférica no índice do ROTI, o qual apresentou valores menores do que 1,0. Quando comparado com a noite anterior é possível observar que os valores máximos do ROTI atingiram níveis de aproximadamente 3,75 durante a ação dos campos elétricos perturbados.
	Figura 65 - Comportamento dos parâmetros interplanetários e ionosféricos durante o evento de tempestade geomagnética n° 065. A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC1 e SSC2) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). A seta em vermelho indica o momento que o campo magnético terrestre (SYM-H) atinge seu menor nível.
	/
	Fonte: (Autor)
	Conforme descrito anteriormente no evento 050 (tempestade tipo C), o efeito da tempestade na geração e inibição das irregularidades ionosféricas da região F que causam cintilação depende da localização (tempo local) de ocorrência na fase principal. De acordo com Aarons (1991) um máximo valor negativo do índice SYM-H durante o dia tende a inibir/suprimir completamente ou parcialmente as atividades de spread F e cintilação na noite seguinte. Desta forma, pode-se observar que esta tempestade (evento 065 – tipo C) na qual o valor máximo negativo do SYM-H ocorreu as 2032 UT/1732 LT foi suficientemente efetiva para inibir/suprimir parcialmente as irregularidades em ambas as estações, com uma maior efetividade na estação de baixa latitude de São José dos Campos. Através dos resultados obtidos por Richmond et al. (2003), eles observaram que a longa permanência da atividade do índice AE durante uma tempestade geomagnética tem contribuído diretamente na ação da penetração de campos elétricos perturbados (PPEF), que é em geral de polaridade oposta aos campos elétricos de dínamo perturbado, de modo que o efeito obtido através das análises é um efeito de campo elétrico perturbado (PPEF) mais fraco do que teria sido no caso do efeito de campo elétrico de dínamo perturbado (DDEF). Uma resposta magnetosférica/interplanetária bastante similar ao analisado neste evento de tempestade foi estudado por Yeeram et al. (2017), na qual observaram duas ondas de choque durante uma tempestade geomagnética induzida por CIR através do parâmetro da velocidade do vento solar (VS) no evento do dia 25 de outubro de 2007. Através dos resultados obtidos eles observaram que devido a uma menor flutuação do campo magnético interplanetário Bz após o segundo choque, possivelmente seja o responsável pela inibição do PPEF, entretanto é difícil determinar os efeitos do choque na inibição do PPEF uma vez que ocorreu próximo ao anoitecer quando a condutividade ionosférica neste período costuma ser baixa. Outros resultados provenientes de tempestades geomagnéticas induzidas por CIR foram investigados por Veenadhari et al. (2012), que identificaram o efeito de penetração de campos elétricos perturbados (PPEF) de curta duração nas respostas ionosféricas obtidas na estação equatorial de Trivandrum, na Índia. Eles sugeriram que nas tempestades geomagnéticas que ocorreram entre os dias 18 a 19 de março e entre 09 e 10 de abril de 2006, o fator determinante na mudança das assinaturas ionosféricas estava relacionado com o domínio da penetração de campos elétricos (PPEF) sobre os campos elétricos do dínamo perturbado (DDEF) devido às variações negativas no campo magnético interplanetário Bz. Dessa forma, sugere-se que a inibição das respostas ionosféricas ao evento de tempestade geomagnética apresentado nesta seção, está intimamente relacionada com a penetração de campos elétricos perturbados mais fracos, que foram suficientemente predominantes sobre os efeitos do dínamo perturbado.
	Em relação à resposta ionosférica observada através do VTEC sobre São José dos Campos (Figura 66), nota-se que durante a fase principal da tempestade e a noite posterior, que compreende o início da fase de recuperação, os valores não diferiram se comparado com a média dos dias calmos. Na noite anterior (036) é possível observar que os valores de VTEC ficaram restritos a uma faixa entre 80 TECU e 130 TECU durante as 2300 UT/2000 LT até as 0200 UT/2300 LT, ou seja, bem abaixo se comparado com a média para os dias calmos na qual apresenta variação de 120 TECU a 200 TECU. No que se refere ao comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) (Figura 67), durante a fase principal da tempestade nota-se que os valores são similares quando comparados com a média dos dias calmos (banda em vermelho), porém durante o início da fase de recuperação por volta das 2100 UT/1800 LT (período que marca a ação dos campos elétricos do pico pré-reverso), nota-se que o h’F apresenta valores menores do que a média dos dias calmos. Quando comparado com o mesmo período da noite anterior é possível observar que houve uma redução do pico da altura virtual da base da camada F, ou seja, de ~360 km para ~307 km. Outra característica peculiar da assinatura está relacionada a um segundo aumento da altura da base camada F (h’F) após o período do pico pré-reverso por volta das 0000 UT/2100 LT até as 0430 UT/0130 LT dos dias 05 e 06 de fevereiro, que atingiu um pico de ~300 km, ou seja, 50 km maior se comparado com o mesmo período da noite anterior. Este comportamento também foi registrado por Abdu et al. (2006) na estação de baixa latitude de Cachoeira Paulista, que também está localizada próxima a crista sul da anomalia de ionização equatorial. 
	Figura 66 - Comportamento do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 065. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do VTEC durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Figura 67 - Comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 065. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do h’F durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	./
	Fonte: (Autor)
	Os autores sugeriram que essa assinatura peculiar na resposta da altura virtual da base da camada F pode estar relacionada com os ventos perturbados soprando em direção ao equador durante a maior parte da noite. Os resultados obtidos levaram os autores a concluir que os efeitos perturbados na ionosfera de baixa latitude tendem, em média, a ficar mais fracos, porém permanecem a ocorrer por vários dias sob a deposição de energia auroral de duração prolongada produzido pelos CIRs com a magnetosfera. 
	Com relação ao comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) é possível observar na Figura 68 que durante a fase principal da tempestade e na primeira noite da fase de recuperação, nos dias (036-037), os valores de foF2 sobre São José dos Campos são menores do que aqueles observados para a média dos dias calmos e, quando comparados com os valores no mesmo período da noite anterior, nota-se uma diminuição na amplitude da frequência crítica de aproximadamente 2,0 MHz por volta das 2000 UT/1700 LT. Sugere-se que essa diminuição pode estar relacionada com o fortalecimento do efeito fonte equatorial devido à penetração de campos elétricos perturbados “undershielding” (Bz para sul) logo após o início súbito da tempestade e durante a fase principal, de tal forma que foi suficiente para provocar o deslocamento da crista da Anomalia de Ionização Equatorial para latitudes mais ao sul além da estação de São José dos Campos. Durante o período após o anoitecer e pós-meia noite, no que se refere à presença de irregularidades do plasma na região F/spread F, praticamente não houve presença de irregularidades que apresentasse uma descontinuidade nos dados, diferentemente da noite anterior na qual ocorreu um longo período de descontinuidade nos dados de foF2 devido a presença de irregularidades do plasma (spread F do tipo range). Resultados similares no que se refere a uma diminuição nos valores do parâmetro foF2 quando comparados com a média dos dias magneticamente calmos, foram observados durante uma tempestade geomagnética induzida por perturbações na magnetosfera através de regiões de interação corrotante (CIR) na estação equatorial de Trivandrum na Índia durante o dia 18 de março de 2006, conforme resultados obtidos por Veenadhari et al. (2012). Os autores sugeriram que as respostas obtidas estão relacionadas com os efeitos de múltipla penetração de campos elétricos perturbados de curta duração.
	Figura 68 - Comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) na estação de baixa latitude SJC-CP durante o evento de tempestade geomagnética n° 050. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do foF2 durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Na noite do dia 07 para 08 de fevereiro (DIA 037/038) já na fase final de recuperação da tempestade, onde os parâmetros magnéticos e planetários já apresentam um comportamento próximo de um dia geomagneticamente calmo, é possível observar através da Figura 65 que as assinaturas das respostas ionosféricas obtidas através dos índices S4 e ROTI apresentaram um comportamento distinto quando comparado com a noite do dia 06 e 07 de fevereiro (DIA 036/037), principalmente na estação de baixa latitude de São José dos Campos. Já em relação à estação equatorial de São Luís, houve uma diferença discreta na intensidade dos valores, porém no que se refere ao período de ocorrência das irregularidades, é evidente que ocorreram durante um período maior. Desta forma, na estação de São Luís o índice de cintilação S4 apresentaram valores na ordem de 0,2 e com ROTI em torno de 1,50. Na estação de São José dos Campos o S4 apresentou valores saturados de cintilação na ordem de 1,3, e as irregularidades ionosféricas observadas no índice ROTI provocaram valores superiores a 5,0. 
	Na Figura 66 os dados de VTEC para este período (DIA 037/038) apresentaram valores menores se comparados com a média dos dias calmos, principalmente durante o período do pico de pré-reverso e ao longo do período diurno do dia 07 de fevereiro (DIA 037). Nos dados da altura virtual da base da camada F, conforme Figura 67, nota-se que os valores estão dentro da média para os dias geomagneticamente calmos, com um comportamento similar se comparado com as noites do dia 06 para 07 de fevereiro (DIA 036/037). Com relação ao perfil de densidade eletrônica observado através do parâmetro foF2, de acordo com a Figura 68 é possível notar que os valores apresentados estão dentro da média para os dias calmos, sendo que durante o período noturno há uma descontinuidade nos dados devido a presença de irregularidades no plasma/spread F. Esse comportamento também foi bastante similar com as noites calmas, conforme citado anteriormente. 
	A Figura 69 mostra a variação dos parâmetros interplanetários (Bz, VS) e dos índices geomagnéticos (AE, AU/AL, SYM-H e Kp) ao longo do tempo universal, juntamente com as variações de S4 e ROTI durante o evento de tempestade geomagnética (eventos 027 e 028, respectivamente conforme Tabelas 11 e 8 dos apêndices B e A) que ocorreram durante os dias 02 (DIA 307) e 09 (DIA 314) de novembro de 2000. Assim como no evento anterior, na figura a faixa de horário com uma sombra em cinza indica o período noturno no setor longitudinal próximo às estações de São Luís e São José dos Campos. O gráfico começa a mostrar a variação dos parâmetros a partir dos dias calmos que antecederam a tempestade (desde 02 de novembro). Diferentemente dos eventos anteriores na qual foi analisado um evento de tempestade durante todo o período, este evento compreende dois eventos que ocorreram sucessivamente entre os dias 04 e 09 de novembro de 2000. Cabe ressaltar que ambos os eventos de tempestade geomagnética foram induzidos por diferentes ondas de choque, de tal forma que o evento 027 é caracterizado por tempestades oriundas de regiões de interação corrotante (CIR) e o evento 028 é caracterizado por ejeção de massa coronal (ICME). Além disso, de acordo com a classificação sugerida por Aarons (1991) as tempestades foram classificadas como tipo-B e tipo-A, respectivamente.
	De acordo com Jian et al. (2006), o evento de tempestade geomagnética 027 está associado à uma estrutura de vento solar CIR (Região de Interação Corrotante) com início no dia 03 de novembro (DIA 308) às 2000 UT e com término no dia 05 de novembro (DIA 310) às 1800 UT. Outra característica inerente a este evento está relacionada com a classificação do tipo de choque, na qual foi identificado como choque direto, ou seja, que se propaga na região de plasma de baixa velocidade. Durante o período da passagem da onda de choque as velocidades mínima e máxima ocorreram na ordem de ~320 km/s e 710 km/s, respectivamente. Com relação ao evento 028, de acordo com Richardson et al. (2010), esta tempestade está associada à uma estrutura de vento solar CME com início no dia 06 de novembro (DIA 311) às 1700 UT e com término no dia 08 de novembro (DIA 313) às 0300 UT, de modo que no momento da passagem da onda de choque a velocidade do vento solar aumentou de ~510 km/s para ~610 km/s. Ao analisar o comportamento da onda de choque interplanetária resultante da tempestade geomagnética do evento 027, é possível observar que o início súbito da tempestade (SSC1) começa por volta das 0221 UT do dia 04 de novembro (DIA 309). 
	Figura 69 - Comportamento dos parâmetros interplanetários e ionosféricos durante os eventos de tempestade geomagnética nos° 027 e 028. A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC1 e SSC2) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT). A seta em vermelho indica o momento que o campo magnético terrestre (SYM-H) atinge seu menor nível.
	/
	Fonte: (Autor)
	Através do índice do campo magnético interplanetário Bz, nota-se que neste instante o Bz se inverte para sul configurando a penetração de campos elétricos perturbados “undershielding”. A partir deste instante o Bz permanece orientado para sul durante um período de ~5 horas, que compreende praticamente a maior parte da fase principal da tempestade, de modo que o Bz atingiu um nível mínimo de aproximadamente -15 nT. Durante este período é possível notar um aumento da convecção magnetosférica observado através do índice AE na qual se manteve ativo também durante toda a fase de recuperação da tempestade. O índice planetário Kp também exibiu valores com intensidades similares durante a fase principal e de recuperação da tempestade, de tal forma que estes índices (AE e Kp) retratam um comportamento típico de tempestades geomagnéticas induzidas por CIR, conforme observado também no evento 065 do dia 04 de fevereiro de 2001. Em decorrência da ação destes fenômenos, nota-se o enfraquecimento do campo magnético terrestre devido ao aumento da intensidade da corrente de anel, que resultou em um nível mínimo na excursão do índice SYM-H de -55 nT às 0858UT/0558 LT no dia 04 de novembro (DIA 309).
	De acordo com os índices geomagnéticos e parâmetros interplanetários, desde o dia 02 de novembro (DIA 307) até por volta das 0200 UT/2300 LT do dia 04 de novembro (DIA 309) nota-se que estes índices apresentaram um comportamento típico de um dia geomagneticamente calmo. As respostas ionosféricas decorrentes da ação desta tempestade geomagnética foram analisadas no decorrer das noites 04 e 05 de novembro (DIAS 309-310) a partir das 2100 UT/1800 LT, na qual compreende a fase de recuperação da tempestade. Durante este período nota-se da Figura 69 que o índice de cintilação S4 sobre a estação equatorial de São Luís apresentou valores inferiores a 0,1, o que representa níveis muito fracos de flutuação na amplitude dos sinais de frequência L1 do sinal GPS. Com relação ao índice de variação da taxa do TEC (ROTI), este apresentou sobre São Luís valores inferiores a 0,04. Estes comportamentos observados na estação de São Luís em ambos os índices, S4 e ROTI, mostram que as irregularidades ionosféricas foram severamente inibidas/suprimidas quando comparadas com as noites anteriores, principalmente no índice ROTI, que apresentou valores superiores a 4,5. Sobre a estação de baixa latitude de São José dos Campos é possível notar que o comportamento do índice S4 apresentou bastante similaridade com a noite dos dias 03 e 04 de novembro (DIAS 308-309), porém quando comparado com a estação equatorial de São Luís, nota-se que os valores de S4 foram superiores, na ordem de 0,5. Entretanto, quando comparado com o início da noite do dia 02 de novembro (DIA 307), entre as 0000 UT e 0900 UT e durante o período entre o anoitecer e pós meia noite dos dias 02 e 03 de novembro (DIA 307-308), nota-se um comportamento bastante diferente quando os valores de S4 foram maiores do que 1,4, ou seja, apresentando níveis saturados de cintilação. Já em relação ao índice ROTI, observa que o comportamento no que se refere ao período de ocorrência foi similar quando comparado com as noites anteriores, porém em relação a amplitude nota-se que o ROTI sofreu uma redução, em média, de 4,0 para 2,0. 
	Esta tempestade geomagnética (evento 027) está relacionada com uma tempestade classificada como tipo B, na qual atinge um máximo valor negativo do índice SYM-H entre o período pós meia-noite até o amanhecer, ou seja, das 0300 UT/0000 LT até 0900 UT/0600 LT. Conforme descrito nos eventos anteriores, de acordo com o critério adotado por Aarons (1991) a geração ou a inibição das irregularidades da região F depende diretamente da ocorrência do tempo local durante a fase principal, de tal forma que esta tempestade tipo B tende a favorecer a presença de irregularidades no plasma/spread F e cintilação. Ainda de acordo com Aarons (1991), isto é possível ocorrer devido a uma criação momentânea de um campo elétrico zonal para leste contrário aos campos elétricos zonais noturnos para oeste, resultando em uma subida e descida da base da região F e, consequentemente, a geração de irregularidades no plasma. Desta forma, é possível notar que os resultados obtidos neste evento diferem integralmente com a teoria proposta por Aarons (1991) de modo que as irregularidades observadas nos índices S4 e ROTI nas estações de São Luís e São José dos Campos apresentaram um comportamento de inibição das irregularidades. Muella et al. (2009) também observaram resultados similares na estação equatorial de São Luís, no que se refere as tempestades do tipo B e que não favoreceram a geração de cintilações ou que ocorreram com cintilações muito fracas. Ainda de acordo com os autores, das onze tempestades tipo-B analisadas durante o período entre março de 2001 a fevereiro de 2002, dez tempestades apresentaram cintilação muito fraca ou com ausência de cintilação quando geradas/ocorridas no período pós-meia noite da fase principal da tempestade. Outra observação ponderada pelos autores está relacionada com quatro eventos de tempestades geomagnéticas (eventos 05, 09, 18, 24) em que o máximo valor negativo do SYM-H ocorreu após as 0500 LT, de modo que as irregularidades que causam cintilações não foram observadas durante a fase principal da tempestade devido à região F encontrar-se em altitudes mais baixas, favorecendo assim o processo de recombinação eletrônica. 
	Particularmente, no caso desta tempestade geomagnética (evento 027), o máximo valor negativo do SYM-H ocorreu as 0858 UT/0558 LT, que corresponde ao período limítrofe da transição pós meia-noite e o amanhecer. Cabe ainda ressaltar que a duração da fase de recuperação desta tempestade foi muito curta, por volta de duas horas, de tal forma que as 1109 UT/0809 LT a fase de recuperação já havia terminado (SYM-H( -30 nT). Desta forma, como a fase de recuperação ocorreu num curto período de tempo e durante o dia, não há como descrever os resultados obtidos baseado no comportamento das tempestades geomagnéticas do tipo B, bem como fundamentar com os resultados obtidos nas quatro tempestades (eventos 05, 09, 18, 24) analisadas por Muella et al. (2009), pois estas apresentaram um período de fase de recuperação maior que 27 horas. Esta tempestade geomagnética (evento 027) classificada como tipo-B apresentou um comportamento típico de uma tempestade geomagnética do tipo-C. Conforme descrito anteriormente, a ação da onda de choque interplanetária proveniente de estrutura CIR permaneceu ativa até as 1800 UT/1500 LT do dia 05 de novembro (DIA 310), de tal forma que contribuiu para a inibição das irregularidades ionosféricas observadas nas noites dos dias 04 e 05 de novembro (DIA 309-310). Sendo assim, pode se atribuir a este evento os efeitos gerados pelos campos elétricos do dínamo perturbado como a principal causa de inibição das irregularidades durante as tempestades do tipo-C em concordância com trabalhos anteriores, como Blanc e Richmond (1980), Abdu (1997), Singh et al. (2004) e Muella et al. (2009).
	Em relação à resposta ionosférica observada através do VTEC sobre São José dos Campos (Figura 70), nota-se que os valores durante a noite da fase de recuperação (DIAS 309-310) não diferiram significativamente com relação à noite anterior (DIAS 308-309). Quando comparado os valores com a média dos dias geomagneticamente calmos (banda em vermelho) o comportamento é bastante similar, porém entre as 2100 UT/1800 LT e as 2230 UT/1930 LT é possível observar um pico no conteúdo eletrônico total vertical que atingiu ~210 TECU. Este comportamento não foi observado nas noites anteriores para o mesmo período, de tal forma que não atingiram picos de ionização superiores a 185 TECU. Outro ponto relevante da análise do comportamento do índice está relacionado com o valor mínimo do VTEC, que por volta das 0710 UT/0410 LT do dia 04 de novembro (DIA 309) atingiu um valor de ~48 TECU, de modo que quando comparado com o mesmo período da noite anterior o valor mínimo atingiu ~70 TECU. No que se refere ao comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) observado através da Figura 71, durante a noite da fase de recuperação nota-se que os valores, em geral, estão dentro da média dos dias calmos, exceto durante o período que ocorre a ação dos campos elétricos zonais do pico pré reverso (2100 UT/1800 LT), de modo que os valores foram inferiores em relação à média dos dias calmos. Quando comparado com o mesmo período das noites anteriores é possível observar que houve uma redução do pico da altura virtual da base da camada F, ou seja, de ~335 km para ~290 km. Um fato surpreendente que ocorreu na assinatura do h’F por volta das 0710 UT/0410 LT do dia 04 de novembro (DIA 309), está relacionado com um aumento inusitado da base da altura da camada F que atingiu extraordinariamente um pico de 503 km de altura. De acordo com os dados de ionograma reduzidos, este evento ocorreu num período de aproximadamente duas horas e, logo após a base da altura da camada F voltou a apresentar um comportamento regular. O mesmo comportamento deste aumento súbito do h’F também foi observado por Becker-Guedes et al. (2004) por volta das 0400 LT do dia 04 de novembro de 2000 na estação de São José dos Campos. Na ocasião, os autores investigaram os efeitos das tempestades geomagnéticas no que se refere ao favorecimento de ocorrência/inibição do spread F por meio de sondagens ionosféricas obtidas através dos parâmetros h’F e foF2. 
	Figura 70 - Comportamento do Conteúdo Eletrônico Total Vertical (VTEC) na estação de baixa latitude SJC-CP durante os eventos de tempestade geomagnética nos° 027 e 028. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do VTEC durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Figura 71 - Comportamento da altura virtual da base da camada F (h’F) na estação de baixa latitude SJC-CP durante os eventos de tempestade geomagnética nos° 027 e 028. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do h’F durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Sobral et al. (2001) também analisaram um comportamento similar durante um aumento súbito da base da altura da camada F durante uma tempestade geomagnética na estação de baixa latitude de Cachoeira Paulista no dia 07 de setembro de 1982 por volta das 0400 LT, de modo que o h’F atingiu um pico de ~400 km, sendo que a média dos valores referente aos dias geomagneticamente calmos apresentaram valores em torno de ~205 km. Segundo os autores este fenômeno pode estar dificilmente associado com os mecanismos convencionais de penetração de campos elétricos conforme detectados pelas variações dos índices Bz ou AE.
	Com relação ao comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2), nota-se através da Figura 72 que durante a fase de recuperação da tempestade (DIAS 309-310) os valores de foF2 se encontram dentro da média dos dias geomagneticamente calmos (banda em vermelho). Com relação às noites anteriores é possível observar que o comportamento apresenta similaridades no que se refere aos níveis de densidade eletrônica, porém nota-se que durante o período pós meia-noite não há a ocorrência de spread F, diferentemente do comportamento apresentado nas noites anteriores, na qual apresentaram uma descontinuidade nos dados de foF2 devido a presença de irregularidades do plasma/spread F do tipo range. Conforme descrito anteriormente, a inibição das irregularidades devido a ação dos campos elétricos de dínamo perturbado observadas nos índices S4 e ROTI corroboram com o comportamento apresentado de foF2 no mesmo período. Um fato interessante na resposta do foF2 ocorreu durante as 0710 UT/0410 LT do dia 04 de novembro (DIA 309), na qual é possível observar uma contração significativa da frequência crítica em São José dos Campos, de modo que atingiu uma frequência mínima de ~4,5 MHz. Diferentemente da noite do dia 04 de novembro é possível observar que os valores da frequência crítica nas noites anteriores atingiram um nível mínimo de ~7,0 MHz, ou seja, esta contração de foF2 está intimamente relacionado com o pico de altura virtual da base da camada F descrito anteriormente, na qual atingiu a uma altura de ~500 km. 
	Figura 72 - Comportamento da frequência crítica da camada F2 (foF2) na estação de baixa latitude SJC-CP durante os eventos de tempestade geomagnética nos° 027 e 028. Os dados representados pela cor preta mostram o comportamento do foF2 durante o período de tempestade geomagnética comparados com a média e desvio padrão dos 10 dias mais calmos (vermelho). A linha tracejada indica o início súbito da tempestade (SSC) e as faixas verticais em cinza denotam os períodos noturnos (2100-0900 UT/ 1800-0600 LT).
	/
	Fonte: (Autor)
	Analisando o comportamento das respostas ionosféricas provenientes dos índices S4 e ROTI durante a noite do dia 05 para o dia 06 de novembro (DIA 310-11) é possível observar através da Figura 69 uma ligeira mudança nas respectivas assinaturas no que se refere ao comportamento das irregularidades. No índice de cintilação em amplitude (S4) da estação equatorial de São Luís nota-se um aumento discreto das irregularidades, na ordem de S4 > 0,1. No que se refere as irregularidades observadas no índice ROTI a diferença foi mais evidente quando comparados com a noite anterior, de tal forma que os valores foram superiores a 0,5. Na estação de baixa latitude de São José dos Campos o comportamento também foi bastante similar ao que ocorreu na estação de São Luís, ou seja, em ambos os índices houve um aumento discreto das irregularidades após o período da fase de recuperação da tempestade. Da mesma forma, ao analisar o índice VTEC é possível observar através da Figura 70 que o comportamento apresentou bastante similaridade com a noite anterior, exceto durante o período do pico pré-reverso na qual os valores atingiram um nível máximo de ~190 TECU. Nos dados da altura virtual da base da camada F, conforme Figura 71, nota-se que o comportamento foi semelhante ao ocorrido na noite anterior, porém os valores de h’F foram ligeiramente superiores. Com relação ao perfil de densidade eletrônica observado através do parâmetro foF2, de acordo com a Figura 72 nota-se que os valores obtidos apresentam um comportamento dentro da média para os dias calmos, sendo que antes e após a meia-noite há uma descontinuidade nos dados devido a presença de irregularidades no plasma/spread F. 
	Com o término do período noturno do dia 06 de novembro (DIA 311), logo após o amanhecer, é possível observar através da Figura 69 o início súbito da segunda tempestade geomagnética (SSC2) provocada por uma onda de choque interplanetária decorrente de uma estrutura de ejeção de massa coronal (ICME) por volta das 0948 UT/0648 LT, de tal forma que marca o início do evento 028. Através do índice do campo magnético interplanetário Bz, nota-se que neste instante o IMF, que até então permanecia orientado para norte, se inverte para sul, configurando a penetração de campos elétricos perturbados “undershielding”. Também é possível observar o aumento da intensidade dos demais índices magnéticos e interplanetários, como a velocidade do vento solar (VS), a convecção magnetosférica (AE, AL-AU) e do índice Kp. Durante a fase principal da tempestade nota-se que ocorreram alguns eventos de subtempestades, conforme observado através das variações da componente H do campo magnético terrestre (SYM-H). De acordo com a resposta obtida através do índice SYM-H, a fase principal da tempestade ocorreu praticamente durante todo o período diurno decorrente das variações do IMF e do AE. O IMF apresentou variações entre -10 nT e +10 nT ao longo deste período, sendo que durante a maior parte do tempo o Bz se manteve orientado para sul. Além disso, o índice AE também apresentou um aumento significativo na intensidade da convecção magnetosférica, atingindo níveis na ordem de 2000 nT. Vale ressaltar ainda que durante a fase principal da tempestade, os níveis do índice planetário Kp apresentaram altos valores, de tal forma que a ∑Kp=29, ou seja, maior do que todo o dia anterior com ∑Kp=22. Em decorrência da ação destes fenômenos, nota-se o enfraquecimento do campo magnético terrestre que resultou em um nível mínimo na excursão do índice SYM-H de -175 nT às 2122 UT/1822 LT no dia 06 de novembro (DIA 311).
	A partir das 2100 UT/1800 LT é possível observar através da Figura 69 as assinaturas das respostas ionosféricas dos índices S4 e ROTI em ambas as estações. No decorrer das noites dos dias 06 e 07 de novembro (311-312), período que dá início a fase de recuperação da tempestade, na estação equatorial de São Luís o índice de cintilação em amplitude apresentou valores de S4 ≤ 0,1. No que se refere aos dados de ROTI, o comportamento não foi diferente ao do S4, de tal forma que os valores foram menores do que 0,4. Em ambos os índices foi possível observar a diminuição nos valores quando comparados com a noite anterior, de forma que as irregularidades foram inibidas/suprimidas durante este período. Na estação de baixa latitude de São José dos Campos o S4 apresentou um comportamento bastante similar quando comparado com a noite anterior, porém com valores inferiores a 0,5. Diferentemente do comportamento do S4, as irregularidades observadas no ROTI foram totalmente inibidas de forma que não foi possível observar as assinaturas no painel inferior do gráfico. Através dos dados calculados, os valores de ROTI obtidos neste período foram menores do que 0,07, ou seja, fica evidente que quando comparadas com a estação equatorial de São Luís as irregularidades foram ainda mais inibidas/suprimidas. Com relação aos dados de VTEC, nota-se da Figura 70 que o perfil de assinatura das irregularidades obtidas através do receptor GPS apresentou similaridades quando comparado com a noite anterior, bem como é possível observar que os dados apresentaram um comportamento dentro da média para os dias calmos. Na Figura 71 o comportamento dos dados de h’F apresentaram similaridades quando comparado com a noite anterior, porém na noite do dia 07 de novembro (DIA 312) entre as 0400 UT/0100 LT e 0800 UT/0500 LT nota-se um aumento significativo (variação positiva) da altura da base virtual da camada F com pico de ~313 km, de forma que atingiu uma altura superior se comparado com o período do pico de pré-reverso. Este comportamento também foi observado no evento 065, na qual Abdu et al. (2006) sugeriram o efeito devido a ação dos ventos perturbados soprando em direção ao equador durante a maior parte da noite. Além disso, é possível observar que a resposta da assinatura foi diretamente contrária quando comparado com a média dos dias calmos, de forma que no mesmo período o comportamento nos dias calmos apresentou uma fase negativa. Em decorrência deste comportamento do parâmetro do h’F, nota-se através da Figura 72 que a densidade eletrônica obtida através do parâmetro foF2 apresentou valores inferiores durante o mesmo período, de tal forma que quando comparado com a média dos dias calmos, também foi significativamente inferior. De acordo com Becker-Guedes et al. (2004), esta redução/contração da densidade eletrônica observada no foF2 durante este período, possivelmente esteja associado com as mudanças das composições da atmosfera neutra relacionado ao aquecimento Joule em altas latitudes (dínamo perturbado) e associado com os ventos neutros na direção equatorial.
	De acordo com o critério adotado por Aarons (1991), as tempestades geomagnéticas do tipo-A tendem a não afetar o comportamento regular das irregularidades da camada F no que se refere ao favorecimento da geração ou da inibição das irregularidades, de tal forma que é esperado uma resposta ionosférica de acordo com as condições locais no que tange o período sazonal, a posição geográfica, o período do ciclo solar e com relação ao tempo local. Neste caso, por se tratar de uma estação de baixa latitude durante o solstício de dezembro e que compreende o período de alta atividade solar, os resultados esperados são uma alta taxa de ocorrência de bolhas de plasma equatoriais. A partir dos resultados obtidos através das respostas ionosféricas proveniente dos índices S4 e ROTI, nota-se que ambas as irregularidades foram afetadas (inibidas) devido à ação dos campos elétricos de dínamo perturbado, principalmente aquelas observadas no ROTI em ambas às estações, de modo que apresentaram um comportamento distinto quando comparados com os critérios de Aarons (1991). Dentre alguns eventos de tempestades do tipo-A, Muella et al. (2009) analisaram um evento de tempestade geomagnética que ocorreu entre os dias 11 e 12 de abril de 2001 na estação equatorial de São Luís, na qual observaram que as respostas ionosféricas obtidas através do índice de cintilação S4 não foram afetadas pelas ações dos campos elétricos perturbados. Tanna et al. (2014) também analisaram o comportamento das respostas ionosféricas provenientes de tempestades geomagnéticas do tipo-A e observaram que nenhuma das assinaturas de irregularidades obtidas através do índice ROTI foram afetadas pelas ações dos campos elétricos perturbados ao longo das quatro estações localizadas em baixas latitudes. Desta forma, os resultados obtidos através de Muella et al. (2009) e Tanna et al. (2014) concordam com os critérios adotados por Aarons (1991) no que se refere a tempestades geomagnéticas classificadas como tipo-A. Este evento de tempestade geomagnética classificada por Aarons (1991) apresentou um comportamento típico de tempestade tipo-C, ou seja, resultou em uma inibição das irregularidades na fase de recuperação da noite seguinte. Isto pode estar relacionado com alguns fatores tais como: a) como a fase principal da tempestade se iniciou logo após o amanhecer e permaneceu até o anoitecer, houve a penetração de campos elétricos (PPEF) com tempo de vida típico de até 2 horas e após isso, prevaleceu a entrada de energia oriunda da tempestade que produz o aquecimento auroral responsável por conduzir a circulação de ventos termosféricos perturbados que conduzem ao desenvolvimento de campos elétricos de dínamo perturbado; b) como o valor máximo negativo do SYM-H ocorreu às 2122 UT/1822 LT, ou seja, próximo do terminadouro do entardecer (2120 UT/1820 LT), conforme pode ser observado em <https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/sunrise.html>, pode se caracterizar o comportamento desta tempestade como tipo-C.
	Nas noites dos dias 07/08 e 08/09 de novembro de 2000 (DIAS 312/313 e 313/314) é possível observar que os parâmetros magnéticos e interplanetários já apresentam um comportamento de um dia geomagneticamente calmo, conforme Figura 69. No que se refere às respostas ionosféricas obtidas através dos índices S4 e ROTI, nota-se que as assinaturas apresentaram comportamentos similares quando comparados com a noite do dia 02/03 de novembro (DIAS 307/308), na qual a ionosfera se encontrava calma. Durante esses dias, a amplitude do nível de cintilação em São Luís ocorreu em torno de S4 > 0,2 e com ROTI na ordem de 4,0. Na estação de São José dos Campos, o S4 apresentou valores saturados de cintilação na ordem de 1,5, e as irregularidades ionosféricas observadas no índice ROTI apresentaram valores superiores a 4,0. Na assinatura do índice S4 do dia 08 de novembro (DIA 313) por volta das 0130 UT/ 2230 LT nota-se uma redução e, posteriormente, um aumento das irregularidades observadas na frequência L1 do sinal GPS. Isto provavelmente está relacionado a uma diminuição abrupta da altura virtual da base da camada F (Figura 71) que durante este período atingiu um h’F de ~175 km, ou seja, se comparado com as noites anteriores a média da altura atingiu ~213 km. Uma redução nos dados de VTEC também foi observada na Figura 70, de tal forma que atingiu um valor mínimo de ~115 TECU. Ainda observando os dados de VTEC, nota-se que o comportamento durante as noites dos dias 07/08 e 08/09 de novembro de 2000 estão dentro da média dos dias calmos, como também nos dados de h’F (Figura 71). No que diz respeito ao comportamento dos dados da densidade eletrônica observados no parâmetro foF2, é possível observar da Figura 72 a presença de irregularidades no plasma/spread F do tipo range através da descontinuidade nos dados. Este comportamento é típico nos períodos do solstício de dezembro na qual a taxa de ocorrência de bolhas de plasma é muito maior.
	9 CONCLUSÕES
	9.1 Sugestões para Trabalhos Futuros

	Um dos principais objetivos deste trabalho foi analisar a atividade de ocorrência das irregularidades ionosféricas que causam as cintilações nos sinais da frequência L1 do GPS durante períodos geomagneticamente perturbados. Uma investigação de longo prazo (entre os anos de 2000 e 2014) durante períodos perturbados, que tenha compreendido diferentes níveis de atividade solar (ciclos 23 e 24) ainda não tinha sido reportado para o setor brasileiro. Sabe-se que durante os eventos de tempestades geomagnéticas a interação dinâmica entre os campos elétricos magnetosféricos com a ionosfera de alta latitude são capazes de provocar mudanças drásticas nas respostas ionosféricas da região F equatorial e de baixa latitude. Neste estudo o efeito das tempestades foi investigado sobre três estações, nas quais uma estação está localizada na região equatorial (São Luís), e as outras estações na região de baixa latitude (São José dos Campos e Cachoeira Paulista). 
	Com relação à interação dos processos magnetosféricos com a ionosfera de alta latitude, sabe-se que a entrada de campos elétricos perturbados através dos mecanismos de penetração de campos elétricos (PPEF) e os campos elétricos de dínamo perturbado (DDEF) alteram, drasticamente, o comportamento da ionosfera equatorial e de baixa-latitude. Nestas situações a resposta ionosférica fica sujeita à ação predominante destes campos elétricos, de tal forma que ocorrem mudanças significativas que podem resultar em uma geração ou inibição das irregularidades ionosféricas. As assinaturas destes campos elétricos perturbados na ionosfera em latitudes tropicais podem ser observadas nos perfis de densidade eletrônica, nos valores do conteúdo eletrônico total e nas velocidades de deriva vertical e zonal do plasma, principalmente durante os horários de ocorrência do pico pré-reversão. No que tange aos períodos calmos, a influência dos campos elétricos zonais no controle dos processos eletrodinâmicos que se originam na região F equatorial como consequência do efeito dínamo, aciona o efeito fonte e, através do processo de difusão, transporta o plasma até a ionosfera de baixas latitudes. Com isso, forma-se duas regiões de densidade elevada que caracterizam as cristas da anomalia na ionização equatorial, sendo que a crista sul se situa próxima as latitudes de São José dos Campos-Cachoeira Paulista (SJC-CP). Quando as irregularidades ionosféricas são geradas no equador e se expandem na forma de bolhas até baixas latitudes, elas interceptam as regiões da anomalia equatorial cuja densidade eletrônica do plasma ambiente é maior e onde intensos gradientes de ionização estão presentes. Fortes flutuações na densidade eletrônica do plasma ionosférico criam condições favoráveis para a intensificação das cintilações. Portanto, cintilações em amplitude mais intensas (valores de S4 acima de 0,5) tendem a ocorrer mais frequentemente próxima a região da anomalia equatorial, enquanto que nas proximidades do equador magnético aonde a densidade do plasma é menor as cintilações são comparativamente mais fracas. 
	Neste trabalho o estudo estatístico das cintilações ionosféricas, tanto nos períodos geomagneticamente calmos quanto nos períodos perturbados revelaram que, em geral, a ocorrência das cintilações apresentam variações diárias, sazonais, com o ciclo de atividade solar e com a latitude das estações de observação. Uma análise climatológica das cintilações durante períodos geomagneticamente calmos mostrou que as irregularidades são mais frequentes de setembro a março, principalmente antes do período da meia noite no horário local. A distribuição sazonal observada na ocorrência das cintilações ionosféricas segue as características sazonais da ocorrência das bolhas de plasma equatorial reportadas na literatura para a costa leste da América do Sul (SOBRAL, ABDU, et al., 2001). Um máximo na ocorrência das cintilações é observado em torno dos meses do solstício de dezembro. Este comportamento é devido ao elevado ângulo de declinação magnética da região, que faz com que haja um alinhamento mais próximo entre o terminadouro do anoitecer e o meridiano magnético durante os meses do verão. Como consequência, os campos elétricos de dínamo são mais intensos e a deriva vertical do plasma durante o entardecer torna-se mais elevada, favorecendo a evolução dos mecanismos de instabilidade e a geração de irregularidades na ionosfera. Com relação aos efeitos do ciclo de atividade solar, a climatologia das cintilações foi analisada durante a maior parte do ciclo solar 23 (desde setembro de 1997) até o máximo do ciclo solar 24 (ano de 2014). As maiores ocorrências de cintilações da ordem de ~80% foram observadas em 2001 e 2002 em torno do máximo solar do ciclo 23, porém após o ano de 2002 a ocorrência e a intensidade das cintilações diminuíram devido à redução da atividade solar em sua fase descendente. Enquanto que durante os anos de extremo mínimo entre os ciclos solares 23 e 24 (de 2007 a 2009), a ocorrência das cintilações apresentou níveis extremamente baixos, de tal forma que o fenômeno foi atribuído a forte inibição do efeito fonte equatorial e a uma redução atípica da densidade eletrônica na ionosfera (SANTOS, ABDU, et al., 2013; LIU, CHEN, et al., 2011). Durante a primeira metade do ciclo solar 24 o máximo valor de ocorrência das cintilações foi ~20% menor se comparado com o mesmo período do ciclo solar anterior. A atividade das cintilações tende a ser maior durante os anos de máximo solar devido, principalmente, aos seguintes fatores: (i) derivas verticais mais intensas no entardecer que favorecem a geração das bolhas de plasma que se estendem/expandem para latitudes além das cristas da anomalia; (ii) ionosfera mais espeça e altura do pico da região F mais elevada; e (iii) maior densidade eletrônica do plasma ambiente. Um outro resultado importante obtido a partir da análise climatológica das cintilações durante os períodos geomagneticamente calmos, mostrou que além dos efeitos da atividade solar a ocorrência das cintilações foi modulada pela variação secular do campo magnético. O deslocamento de ~3,2° da latitude magnética entre 1997 e 2014 sugere que a crista da anomalia equatorial passou a se localizar mais ao norte de Cachoeira Paulista, resultando em um posicionamento da estação na região da borda da anomalia, e consequentemente modificando a atividade das cintilações. 
	Em relação a caracterização estatística das cintilações através do modelo 𝛼−𝜇, os resultados mostraram uma excelente concordância entre o modelo teórico e a distribuição obtida a partir dos dados experimentais. Para cintilações onde o índice S4 < 0,8 o modelo se ajustou de forma análoga para todos os níveis de atividade solar. No entanto, para cintilações mais intensas com S4 ≤ 0,8 a distribuição começou a diferir, devido essencialmente aos efeitos combinados de múltiplos percursos e difração dos sinais dos satélites. A análise estatística de segunda ordem permitiu calcular a Taxa de Cruzamento de Nível (TCN) e o Tempo Médio de Desvanecimento (TMD) do sinal de cintilação em amplitude modelado pela distribuição 𝛼−𝜇. As curvas teóricas obtidas das equações de ambos os parâmetros concordaram satisfatoriamente com os valores empíricos obtidos do modelo 𝛼−𝜇. Este resultado sugere que a quantidade de desvanecimentos dos sinais e o tempo de duração destes desvanecimentos independem da atividade do ciclo solar, estando relacionadas com as próprias características das irregularidades e dos fatores geométricos com as quais os sinais dos satélites perfuram a camada de estrutura de irregularidades. 
	Durante os períodos geomagneticamente perturbados, os resultados sugerem que os mecanismos responsáveis pela formação das irregularidades que causam as cintilações podem ser intensificados ou inibidos. Por exemplo, cintilações podem ser intensificadas em São Luís se um evento ocorrer nos meses do solstício de junho, quando geralmente a atividade das cintilações é extremamente baixa. De forma análoga, intensos eventos de tempestades geomagnéticas ocorridas durante períodos de mínimo solar, quando a atividade das cintilações também é baixa, pode intensificar as cintilações até latitudes mais afastadas onde se encontra a estação de Cachoeira Paulista e São José dos Campos. Os resultados também mostraram que o número de casos de cintilações foi gradativamente inibido com o aumento da intensidade da atividade geomagnética, principalmente na estação equatorial de São Luís onde o número de casos para S4 > 0,5 foi severamente reduzido. No que se refere ao comportamento observado da variação do índice Dst em função do número de casos de cintilação, constata-se que há uma distribuição similar quando comparado com a variação do índice Kp, isto é, conforme ocorre o aumento da intensidade da corrente de anel (índice Dst), o número de casos de cintilação tende a ser inibido. As diferenças da ocorrência de cintilação em ambas as estações de São Luís e SJC-CP, bem como o número de casos relacionados a intensidade das cintilações (S4 > 0,2 e S4 > 0,5), também apresentaram valores semelhantes ao observado na análise estatística com o índice Kp. 
	Os resultados estatísticos para os períodos geomagneticamente perturbados mostraram que ao longo dos anos, nos diferentes períodos sazonais e em ambas as estações de São Luís e SJC-CP, cada tipo de tempestade (designado por tipos A, B ou C) contribuiu para a formação das irregularidades. Durante a fase principal das tempestades a intensificação das cintilações foram associadas aos eventos dos tipos A ou B, enquanto que durante a fase de recuperação aos eventos de tempestades do tipo-C. De acordo com o critério adotado por Aarons (1991), cada tipo de tempestade resulta em uma resposta ionosférica diferente dependendo do horário local que ocorre a transição da corrente de anel, isto é, da fase principal para a fase de recuperação da tempestade. Ou seja, pode resultar na geração de irregularidades (tipo-B), inibição (tipo-C) ou até mesmo, não interferir na ocorrência normal das irregularidades (tipo-A). Na estação equatorial de São Luís a distribuição estatística da ocorrência das cintilações mostrou que durante a fase principal das tempestades os eventos do tipo-B foram aqueles cuja perturbação atuou mais frequentemente, principalmente durante o solstício de dezembro e nos equinócios. Na fase de recuperação das tempestades surgem os eventos do tipo-C que, predominantemente, são mais efetivos ao longo do período de alta atividade solar e com raras ocorrências no solstício de junho. Ainda assim, os eventos do tipo-B são mais frequentes nesta fase da tempestade. Diferentemente de São Luís, durante a fase principal da tempestade na estação de baixa latitude de SJC-CP os eventos do tipo-A foram responsáveis pela maioria da ocorrência das cintilações, principalmente durante os equinócios, na qual registrou uma ocorrência acima dos 60% no ano de 2000. Já na fase de recuperação, há uma ligeira superioridade de ocorrência dos eventos do tipo-B quando comparadas com as do tipo-A. O comportamento dos eventos de tempestade do tipo-C apresentou similaridades com as que ocorreram na estação equatorial de São Luís. 
	Em relação aos choques interplanetários conduzidos por ICME e CIR, constatou-se que em São Luís o número de casos de cintilações é superior durante os eventos associados a ICMEs, tanto na fase principal quanto na fase de recuperação das tempestades. Outro dado relevante é que para ambos os tipos de choques interplanetários (ICME e CIR) e fases da tempestade (inicial e de recuperação) foram acionadas mais cintilações durante os eventos do tipo-B. Enquanto que para os eventos de tempestade do tipo-A as cintilações foram mais inibidas quando associadas aos choques do tipo CIR. Quando as cintilações apresentaram valores de S4 > 0,5, os eventos de tempestades geomagnéticas associados a estruturas de choque ICME foram determinantes para uma maior inibição das cintilações. No que se refere a estação de SJC-CP, o comportamento das cintilações acionadas pelos diferentes tipos de tempestade é similar ao observado na estação de São Luís para ambos os tipos de choques interplanetários, exceto para S4 > 0,5, de modo que os choques do tipo CIR tendem a inibir a formação das irregularidades que causam cintilações. Com relação a ocorrência das cintilações antes e após a meia noite local, verifica-se que durante os períodos geomagneticamente calmos a probabilidade de presença de irregularidades é superior antes da meia noite do que após a meia noite, porém nos períodos perturbados esta relação não se repete ao longo dos anos e para os diferentes tipos de tempestades, principalmente as cintilações iniciadas por eventos do tipo-C.  
	No que diz respeito as respostas ionosféricas sobre São Luís e SJC-CP durante a ocorrência de irregularidades que causam cintilações em amplitude (S4) e flutuações do TEC (ROTI), foram observados comportamentos distintos nos cinco eventos relacionados a diferentes tipos de tempestades geomagnéticas. Os resultados sugerem que a penetração dos campos elétricos magnetosféricos provoca um desequilíbrio temporário entre as correntes das regiões de latitudes mais altas (R1) e regiões de latitudes mais baixas (R2), de modo que tende a blindar a PPEF, porém antes da blindagem ser completamente efetiva, um campo elétrico “undershielding” penetra nas regiões aurorais, alcançando até as latitudes equatoriais. Logo, ocorre uma intensificação da corrente de anel de forma a estabelecer as condições necessárias para a geração ou inibição das irregularidades. Por exemplo, um dos eventos analisados (051) apresentou um comportamento de tempestade geomagnética associado à interação de vento solar interplanetário ICME com a magnetosfera, de forma que foi observada uma tempestade tipo-A durante a fase principal. A penetração destes campos elétricos perturbados “undershielding”, a princípio, não modificou drasticamente o comportamento da ionosfera a ponto de alterar a atividade das irregularidades (cintilações/flutuações) na fase principal quando comparadas com a noite anterior ao início da tempestade. Todavia, no que se refere ao tempo de vida das irregularidades foi observado que as cintilações em amplitude e as flutuações do TEC cessaram mais cedo, porém devido à ação dos campos elétricos perturbados “overshielding”, que possivelmente atuaram para enfraquecer as irregularidades. Um segundo evento (050), provocado por uma estrutura de choque ICME, resultou em uma tempestade geomagnética na qual a corrente de anel atingiu seu valor máximo durante o período do dia, configurando assim um evento do tipo-C. Um pouco antes do início do período noturno, o IMF já tinha se invertido para norte de tal modo que as irregularidades de dimensões intermediárias (100 < 𝜆 < 10 km) que causam as cintilações na amplitude (S4) e fase (ROTI) dos sinais da banda L do GPS foram inibidas desde o início da noite devido à ação dos campos elétricos “overshielding”. Entretanto, o que certamente contribuiu para a continuidade da inibição das irregularidades ao longo de todo o restante da noite está relacionado com os campos elétricos do dínamo perturbado, fenômeno comum nas tempestades do tipo-C. 
	A interação da estrutura de vento solar CIR com a magnetosfera resultou em uma tempestade geomagnética do tipo-C (evento 065), que foi o suficiente para causar inibição na formação das irregularidades, conforme interpretado pela resposta da ionosfera (parâmetros de h’F, foF2 e VTEC) sobre estação de baixa latitude de São José dos Campos. A longa e elevada permanência da atividade do índice auroral AE, bem como as variações negativas do IMF, foram determinantes para contribuir na penetração de campos elétricos perturbados de níveis mais fracos, porém suficientemente predominantes sobre os campos elétricos do dínamo perturbado. A última tempestade geomagnética analisada neste trabalho foi composta por uma sequência de dois eventos que ocorreram imediatamente após o outro, porém que apresentaram comportamentos distintos no que se refere à estrutura de vento solar e tipo de tempestade. O evento de tempestade geomagnética 027, associado a um CIR resultou em uma tempestade do tipo-B que a princípio, poderia favorecer a formação de irregularidades. Porém, devido ao horário de ocorrência da máxima intensidade da corrente de anel, notou-se uma inibição das irregularidades na noite seguinte da fase de recuperação, principalmente na estação equatorial de São Luís. Desta forma, atribuiu-se aos efeitos dos campos elétricos do dínamo perturbado a inibição das irregularidades observadas neste evento. Já o evento 028, associado a uma estrutura ICME, resultou em uma tempestade geomagnética tipo-A, que por sua vez, não provocou mudanças no padrão normal da ocorrência das irregularidades. Por considerar que a ionosfera já estava perturbada como consequência do primeiro evento, o comportamento da resposta ionosférica foi similar a uma tempestade do tipo-C, de forma que as irregularidades que causam cintilação (S4) foram parcialmente inibidas, porém as irregularidades que causam as flutuações no TEC (ROTI) cessaram por completo. A partir da análise dos cinco casos de tempestade podemos concluir que, em latitudes baixas e equatoriais, as principais respostas da ionosfera aos campos elétricos de penetração direta são: (i) intensificação temporária da deriva vertical do plasma (para cima) no equador e que, devido a um campo elétrico zonal para leste no lado diurno contribuiu para fortalecer o desenvolvimento da anomalia equatorial; (ii) campo elétrico zonal para oeste no lado noturno que causa uma deriva vertical (para baixo) no equador, atuando na contração/dissipação da região da anomalia; (iii) diminuição na altura da região F durante a noite devido a penetração de campos elétricos zonais para oeste agem para inibir/cessar as irregularidades. Finalmente, com relação aos campos elétricos de polarização que surgem como efeito dos ventos neutros perturbados (dínamo perturbado), as principais respostas são: (i) durante o entardecer os campos elétricos de dínamo perturbado para oeste podem enfraquecer a deriva vertical (para cima) durante os horários do pico pré-reversão, inibindo o ressurgimento normal da anomalia após o pôr do Sol; (ii) durante o período noturno até pouco antes do amanhecer campos elétricos de dínamo perturbado (para leste) podem provocar uma drenagem de plasma da região equatorial e redistribuí-lo em baixas latitudes intensificando o desenvolvimento da anomalia; (iii) intensificação da densidade eletrônica em baixas-latitudes em horários mais tarde da noite devido a redistribuição do plasma, pode retardar o processo de decaimento das irregularidades que causam as cintilações/flutuações nos sinais do GNSS.
	Neste Capítulo são listados alguns temas de pesquisa que podem ser estudados futuramente:
	(a) Estudo da modelagem das cintilações empregando e distribuição 𝛼−𝜇 para as estações de baixa latitude de Cachoeira Paulista e São José dos Campos, durante os períodos geomagneticamente perturbados em função dos níveis de atividade geomagnética (índice Kp);
	(b) Caracterização estatística da cintilação em amplitude através do emprego do modelo de distribuição 𝛼−𝜇 com o intuito de promover melhorias no hardware dos receptores GPS durante a ocorrência de eventos de tempestades geomagnéticas.
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