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RESUMO 

 

Neste trabalho foram estudadas as irregularidades ionosféricas de grande e média 
escala durante períodos geomagneticamente calmos e perturbados no setor Latino 
Americano. Essas irregularidades se caracterizam por possuírem uma densidade de 
plasma menor que a densidade do plasma ambiente e são alinhadas ao meridiano 
magnético terrestre. A principal condição para que ocorra a geração destas 
irregularidades é uma rápida subida da camada-F, logo após o entardecer. Está 
rápida subida está associada a uma intensificação do campo elétrico diurno, que 
está para leste. Mas antes de reverter para oeste, durante a noite, sofre uma 
intensificação logo após o entardecer. Este fenômeno é chamado pico de pré-
reversão (PRE). Criando assim as condições para que ocorra a instabilidade 
Rayleigh-Taylor, que é o mecanismo mais aceito para explicar a geração das 
irregularidades ionosféricas de grande escala. Durante o período 
geomagneticamente calmo investigou-se apenas as irregularidades ionosféricas 
formadas logo após o pôr do sol, chamadas de “fresh spread-F”, durante o período 
2002 e 2003 (fase descendente do ciclo solar 23). Neste estudo utilizou-se 
observações simultâneas de ionossondas, localizadas em Palmas (10,2° S; 48,2°O; 
Dip- latitude 5,5°S, próxima à região equatorial) e São José dos Campos (23,2° S; 
45,9°O; Dip-latitude 17,6°S, próxima a crista da EIA). Outro aspecto importante 
deste estudo é que estás localidades estão quase alinhadas ao meridiano 
magnético. Além disso, foram utilizados VTEC (conteúdo eletrônico total vertical) 
inferidos através dos dados de 9 estações receptoras de GPS-TEC, estes GPS-TEC 
estão localizadas desde a região equatorial até baixas latitudes, no setor leste e 
oeste brasileiro. Notou-se que a EIA tem uma maior intensidade (maior VTEC) e 
extensão latitudinal no verão e equinócio do que no inverno, está variação sazonal 
do EIA é diretamente relacionada com o PRE e provavelmente modula a variação 
sazonal da geração de irregularidades ionosféricas de grande escala. Estudou-se a 
geração e a inibição de irregularidades ionosféricas de grande e média escala no 
setor Latino Americano durante a tempestade geomagnética que ocorreu em março 
de 2015, chamada de St. Patrick. O índice Dst durante esta tempestade atingiu -223 
nT em 17 de março de 2015 às 23:00 UT. Neste estudo utilizou-se observações 
simultâneas de ionossondas em São Luís (2,6° S; 44,2°W; Dip-latitude 3,7°S) e 
Jicamarca (1,2° S; 76,8°W; Dip-latitude 0,1°S), latitudes: São José dos Campos 
(23,2° S; 45,9°W; Dip-latitude 20,2°S) e Fortaleza (3,9° S; 38,4°W; Dip-latitude 
8,2°S); Dados de 20 estações receptoras de GPS-TEC e de dados do radar JULIA 
de Jicamarca. O padrão de geração de irregularidades ionosféricas durante o 
período geomagneticamente perturbado foi alterado significativamente em relação 
ao mês de março. Houve uma inibição de irregularidades durante a fase principal da 
tempestade, a formação de uma irregularidade atípica após a meia noite durante o 
primeiro dia da fase de recuperação e uma inibição de irregularidade na segunda 
noite de fase de recuperação. 
 

Palavras-chave: Irregularidades ionosféricas. Camada F. Comportamento. 
Anomalia. Tempestade geomagnética. 
 
 



 
 

THE STUDY THE LARGE AND MEDIUM SCALE IONOSPHERIC 
IRREGULARITIES DURING GEOMAGNETIC QUIET AND DISTURBED PERIODS 

ABSTRACT 

 

The occurrence of irregularities in the night-time ionosphere is one of the dynamic 
phenomena which can show severe impact on trans-ionospheric radio signals. This 
study investigates the large and medium scale ionospheric irregularities during the 
geomagnetic quiet and disturbed periods in the Latin American sector. The 
ionospheric irregularities are characterized with less density plasma than the ambient 
plasma density and are aligned to the Earth´s magnetic meridian. The main condition 
for the occurrence of these irregularities is a rapid rise of the F-layer, just after the 
sunset carrying more plasma to higher altitudes resulting in an unstable condition of 
heavier fluid (plasma) being supported by the lighter fluid (plasma). The F-layer rapid 
rise is associated with an intensification of the zonal electric field, which is eastward 
during day-time and westward during night time. Before reverting to westward in the 
night time, the zonal electric field intensifies just after dusk. This phenomenon is 
called as the pre-reversal enhancement (PRE). This PRE creates favorable 
conditions for the generation of the Rayleigh-Taylor instability, which is the most 
accepted mechanism to explain the generation of ionospheric large-scale 
irregularities. The ionospheric irregularities formed after sunset are denoted as “fresh 
Spread-F” in this study. The irregularities during the years 2002 and 2003 in the 
descending phase of solar cycle 23 are investigated. The simultaneous ionosonde 
observations over an equatorial location, Palmas (10.2 ° S, 48.2 ° W, Dip latitude 5.5° 
S) and an EIA crest location São José dos Campos (23.2° S, 45.9°, Dip latitude 17.6° 
S) are also considered. Another important aspect of this study is that both of these 
locations are almost aligning with the same magnetic meridian. In addition, the 
Vertical Total Electron Content (VTEC) observations from 9 dual frequency GPS 
receivers located from equator to the low latitude regions in the eastern and western 
Brazilian sectors are analyzed. It is noted that the EIA has a higher intensity (higher 
VTEC) and wider latitudinal extension in summer and equinox than in winter. This 
seasonal variation of the EIA is directly similar to that of the PRE and probably 
modulating the seasonal variation of the generation of large scale ionospheric 
irregularities. In addition, the generation and inhibition of large and medium-scale 
ionospheric irregularities in the Latin American sector during the St. Patrick’s Day 
storm of 17 March 2015 has been studied. The Dst index during this geomagnetic 
storm reached -223 nT on March 17, 2015 at 23:00 UT. In this study we used 
simultaneous observations of 4 ionosondes located at São Luis (2.6° S, 44.2° W, Dip 
latitude 3.7° S), Jicamarca (1.2° S, 76.8° W, Dip-latitude 0.1° S), São José dos 
Campos (23.2° S, 45.9° W, Dip latitude 20.2° S), Fortaleza (3.9° S, 38.4° W; Dip-
latitude 8.2° S), 20 GPS-TEC receiving stations, and JULIA radar data from 
Jicamarca. It is found that the behavior of irregularity generation is completely 
modified during the geomagnetic storm as compared with quiet period during the 
equinoctial month of March 2015. There was an inhibition of irregularities during the 
main phase of the storm along with the formation of typical post-midnight 
irregularities during the first day of the recovery phase and an inhibition of 
irregularities in the second night of the recovery phase. 
 

Keywords: Ionospheric irregularities. Layer F. Behavior. Anomaly. Geomagnetic 
storm.
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ng -- Índice de refração para velocidade de grupo. 

nm -- Nanômetros 

nT – Nano Tesla 

O -- Oxigênio atômico 

O+ - Íons de Oxigênio atômico 

O2 -- Oxigênio molecular 

O2
+ -- Íons de Oxigênio molecular 

P-- Pressão atmosférica, Kg m-2  

Pi(t) -- Sequencia do código P ( +1 e -1) 

q -- carga elétrica 

q -- taxa de produção de ionização 

qm -- Taxa de produção máxima de fótons 

qm0 -- Taxa de produção em hm0  

R -- Antena receptora 

Rm -- Raio médio da Terra 

S -- Sul 

Si+ -- Íons de silício atômico 

T -- Temperatura absoluta, K



 
 

t – Tempo 

tR -- Instante de recepção do sinal 

tS -- Instante de emissão do sinal 

u -- Velocidade de fase 

U -- Vento zonal 

v -- velocidade média de derivas das partículas ionizadas 

Vf -- Velocidade da fase portadora 

Vg -- Velocidade da fase de grupo 

Vni -- coeficiente de colisão gás neutro-ion 

w -- componente vertical da velocidade de deriva  

O -- Oeste 

wH -- Giro-frequência 

Wi -- Criptografia sobre o código  

Wi(t) -- Criptografia sobre o código P 

wp -- Frequência do plasma 

X+ -- Concentração de Íon positivo 

Z	-- altura reduzida para o gás neutro 

z´ -- Ângulo zenital do caminho do sinal sobre o ponto ionosférico 

Z1 -- Variabilidade de altitude 

 

Gregos 

 

 -- Coeficiente de recombinação 

 -- Desvio do relógio do receptor 

 -- Desvio do relógio do satélite 

 -- Permissividade no vácuo 

 -- Os erros das medidas de pseudodistância 

 -- Fase da onda portadora gerada no receptor 

 (t) -- Fase da onda portadora 

-- Fase da onda portadora gerada no satélite 

, ,  -- Ruído da fase do estado do oscilador 

µ -- Índice de refração do meio ionizado  

µm -- Coeficiente de viscosidade molecular



 
 

 µt -- Coeficiente de viscosidade turbulenta  

α -- Coeficiente de recombinação 

β -- Beta 

η -- eficiência de ionização 

π -- pi 

� -- Distância geométrica entre o satélite e o receptor 

σ -- Média do TEC 

σ -- seção transversal de absorção do gás 

σ -- taxa de absorção do fóton; 

σc -- Condutividade de Cowling 

φr -- Fase do sinal gerado no receptor  

Φs -- Fase do sinal do satélite, recebido pelo receptor 

χ -- ângulo zenital formado entre a direção da incidência da radiação e a direção 

vertical do plano; 

Ω -- Velocidade angular da Terra 

 -- Frequência de colisão das partículas carregadas com partículas neutras 

 -- velocidade de deriva do plasma 

 -- Velocidade instantânea dos elétrons na direção do campo elétrico 

 -- Comprimento de onda 

 -- Densidade do gás neutro 

 -- Diferencial Parcial 

 

Símbolos Especiais 

 

∆  -- Os efeitos de atrasos provocados pela refração da ionosfera 

∆  -- Os efeitos de atrasos provocados pela refração da troposfera 

∆  e 	∆  -- Efeitos de atraso 

n   -- Gradiente de densidade eletrônica 

 -- Gradiente de pressão 

 -- Operador nabla 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ionosfera, um plasma magneto ionizado, é a região da atmosfera que está 

localizada entre 60 e 1000 km de altitude e é um plasma magneto ionizado. Trata-se 

de uma região de grande interesse na área das telecomunicações e de sistemas 

globais de navegação e posicionamento, porque é um importante meio para a 

propagação das ondas de rádio frequência. As irregularidades ionosféricas 

estudadas neste trabalho têm sua origem na ionosfera equatorial e se manifestam 

como depleções na densidade do plasma ionosférico devido à instabilidade na base 

da camada F. A instabilidade Rayleigh-Taylor é o principal mecanismo de geração 

de irregularidades ionosféricas equatoriais, sabe-se que a instabilidade inicia-se 

devido a uma perturbação na densidade eletrônica na base da camada F (ABDU et., 

1983) e está associada a uma rápida subida da camada-F, logo após o entardecer. 

Ao longo do dia, a ionosfera equatorial desloca-se para cima devido à deriva 

eletromagnética  x , onde o campo elétrico gerado pelo dínamo da região E é 

direcionado para o leste e o campo magnético é direcionado para o norte. À noite, o 

campo elétrico zonal muda de sentido e inverte o movimento do plasma ionosférico 

para baixo. Entretanto, logo após o entardecer e antes de ocorrer a inversão do 

sentido do campo elétrico, à deriva vertical sofre uma abrupta intensificação, este 

fenômeno é chamado pico de pré-reversão (PRE). A intensidade e a duração do 

PRE dependem do ciclo solar, estação do ano e da declinação magnética. É 

importante ressaltar que sob condições calmas a variabilidade do PRE contribui 

significativamente para a variabilidade de ocorrência das irregularidades 

ionosféricas.  

Estas irregularidades apresentam ampla variedade de escala espacial e 

podem provocar diferentes níveis de espalhamento nos sinais de rádio sondagem 

enviados por radares tipo ionossonda (spread-F) ou perturbações nos sinais 

enviados por satélites-Flutuação de fase do ROT (rate of TEC change). Um dos 

tópicos importantes do clima espacial é o estudo da ocorrência de irregularidades 

ionosféricas na região equatorial e baixas latitudes durante períodos calmos 

(HUANG; CHEN.; HUANG, 1987; CÂNDIDO et al.,2011; WHALEN, 2002; FEJER; 

SCHERLIESS; PAULA., 1999;) e perturbados (ABDU et al., 2003; ABDU, 2011; 

ABREU et al., 2010; BASU et al., 2002, , SASTRI et al.,1997; LI et al.,2008; RAM et 

al., 2016). É importante enfatizar a relevância científica de realizar estudos 
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ionosféricos usando diferentes instrumentos localizados em diferentes observatórios 

distribuídos em uma grande faixa latitudinal e longitudinal. Usando esta estratégia é 

possível estudar a ionosfera com maior riqueza de detalhes e, assim, proporcionar o 

avanço no conhecimento atual da física da ionosfera. Possibilitando assim o estudo 

das características das irregularidades ionosféricas, tais como: variabilidade com o 

ciclo solar (SAHAI; FAGUNDES; BITTENCOURT,1999; SOBRAL et al.,2002), 

variabilidade sazonal (ABDU; BITTENCOURT; BATISTA, 1981; BATISTA; ABDU; 

BITTENCOURT, 1986), dependência com a atividade geomagnética (ABDU; 

BATISTA; SOBRAL, 1992; SAHAI et al.,1998), influência dos processos 

eletrodinâmicos (FEJER; KELLEY, 1980; KELLEY, 1985), efeitos do dínamo das 

regiões E e F (RISHBETH; GARRIOT, 1969; HEELIS, 2004) e ação dos ventos 

termosféricos (MATURYAMA; MATUURA, 1984; MENDILLO; LIN; AARONS, 1992). 

Esta estratégia também permite observar a formação de irregularidades ionosféricas 

de diferentes escalas de tamanho desde o momento da sua geração nas regiões 

equatoriais, logo após o pôr do sol, e o seu desenvolvimento até regiões de baixas 

latitudes.   

Durante período de atividade geomagnética o sistema termosfera-ionosfera 

equatorial e de baixa latitude pode ser significantemente modificado devido a 

perturbações do campo elétrico zonal equatorial. Segundo Ram et al. (2016) 

geralmente a perturbação do campo elétrico zonal deve-se a dois processos 

importantes: penetração direta de campo elétrico (Prompt Penetration Electric Fields 

- PPEF) e dínamo ionosférico perturbado (ionospheric disturbance dynamo - IDD).  

O desenvolvimento de spread-F pode ser iniciado ou suprimido em qualquer 

momento noturno dependendo se o campo elétrico é do tipo under-shielding ou 

over-shielding (ABDU, 2011). Quando a componente z do campo magnético 

interplanetário (Interplanetary Magnetic Field- IMF-Bz) está direcionado para o sul se 

origina um PPEF under-shielding e quando a IMF-Bz inverte o sentido (norte) dá 

origem a um PPEF de over-shielding. O PPEF under-shielding tem direção leste no 

setor dia e oeste no setor noite (ABDU et al., 2009). Enquanto o PPEF over-shielding 

tem direção oeste no setor dia e leste no setor noite. O PPEF under-shielding, 

dirigido para a direção leste no momento do PRE, pode intensificar 

significativamente a elevação vertical da camada F equatorial e o crescimento da 

instabilidade Rayleigh-Taylor que conduz ao desenvolvimento de bolhas, enquanto o 
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PPEF over-shielding oeste pode suprimir as irregularidades ionosféricas (ABDU et 

al., 2003). 

O principal objetivo deste trabalho é estudar as irregularidades ionosféricas de 

grande e média escalas durante períodos geomagneticamente calmo e perturbado 

no setor Latino Americano. Durante o período geomagneticamente calmo serão 

estudadas apenas as irregularidades ionosféricas formadas logo após o pôr do sol 

(“fresh spread-F”) durante o ano de 2002 e 2003 (fase descendente do ciclo solar 

23). Foram utilizados dados simultâneos de ionossondas, do tipo CADI, localizadas 

em Palmas (próxima à região equatorial -10,2°S; 48,2°O; dip-latitude 5,5°S) e São 

José dos Campos (próxima da crista da EIA- 23,2°S; 45,9°O; dip-latitude 20,2°S). Os 

nove GPS-TEC utilizados neste estudo estão localizados desde a região equatorial 

até baixas latitudes. Com o intuito de investigar a relação entre a altura virtual da 

base da camada-F (h’F) e a geração das irregularidades ionosféricas ”fresh ESF”, foi 

analisado o comportamento da variação diária e mensal da ocorrência de spread-F e 

do parâmetro ionosférico h’F. Além disso também foi investigado a variabilidade 

diária e mensal da Anomalia de ionização equatorial (Equatorial ionization anomaly-

EIA) e relação com a ocorrência de spread-F, para tanto foram utilizados dados de 

Conteúdo eletrônico total (Total electron content- TEC de estações equatoriais e de 

baixa latitude. 

Durante o período geomagneticamente perturbado foi estudado a geração e 

inibição de irregularidades ionosféricas de grande e média escala no setor Latino 

Americano durante a fase principal e de recuperação de uma intensa tempestade 

geomagnética que houve no ciclo 24, chamada de tempestade geomagnética de 

São Patrick. Para melhor compreender a ocorrência das irregularidades ionosféricas 

durante a tempestade geomagnética de São Patrick investigamos primeiro a 

ocorrência das irregularidades ionosféricas durante todo o mês de março de 2015.  

Os parâmetros ionosféricos tais como: altura virtual da base da camada F 

(h’F) e frequência crítica da camada F2(foF2) em São José dos Campos (23,2°S; 

45,9°O; dip-latitude 20,2°S - SJC) foram obtidos em ionogramas, usando o programa 

UNIVAP Digital Ionosonde Data Analysis (UDIDA). Os parâmetros ionosféricos das 

estações de São Luís (2,6°S; 44,2°O; dip-latitude 3,7°S - SALU), Jicamarca (12,0°S; 

76,2°O; dip-latitude 0,1°S - JICA) e Fortaleza (3,9°S; 38,4°O; dip-latitude 8,2°S 

FORT) foram extraídos através do programa da Universidade de Massachusetts 

Lowell chamado SAO Explorer.  Os dados de VTEC foram obtidos através do 
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processamento dos dados de GPS, o programa utilizado para o processamento foi 

UTECDA (UNIVAP Total Eletronic Content Data Analysis). Os dados obtidos das 

estações GPS-TEC no setor brasileiro pertencem à Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo (RBMC) e são operadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2 ATMOSFERA NEUTRA E A IONOSFERA 

 

A atmosfera terrestre é uma camada de gás que circunda a Terra, composta 

basicamente por nitrogênio (78%) e oxigênio (21%). A estrutura da atmosfera está 

relacionada a parâmetros térmicos, químicos e eletromagnéticos, geralmente 

combinados, que podem variar em função do horário do dia, da atividade solar, da 

estação do ano, da latitude e da altitude. 

De acordo com o gradiente vertical de temperatura, a atmosfera pode ser 

dividida em quatro camadas: a Troposfera, que tem início no solo até 

aproximadamente 18 km de altitude (ver Figura 1), e é caracterizada por gradiente 

negativo de temperatura de cerca de 7K/km até atingir a tropopausa com 

temperatura de aproximadamente 190K; a Estratosfera, localizada logo acima da 

tropopausa e abaixo da estratopausa, é a camada onde o gradiente de temperatura 

positivo atingindo a temperatura próxima de 270 K, devido à absorção da radiação 

solar do ultravioleta (UV) pelo ozônio e pelo vapor de água; a Mesosfera, camada na 

qual a temperatura volta a decrescer, devido ao resfriamento radioativo, e atinge um 

mínimo absoluto próximo de 190 K, na mesopausa; e a Termosfera, camada na qual 

o oxigênio atômico é o constituinte predominante e o gradiente de temperatura é 

positivo, a temperatura chega a valores próximos de 1000 K em períodos de baixa 

atividade solar e 2000 K, em períodos de  alta atividade solar. Durante o dia, a 

absorção da radiação solar no extremo ultravioleta (EUV) aquece a termosfera, 

provocando uma expansão térmica da atmosférica e, portanto, gradientes de 

pressão e ventos termosféricos. 
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Figura 1 - Variação da temperatura média da atmosfera em função da altura e as camadas 
atmosféricas. 

 

Fonte: Adaptada de Aranha (2006). 

 

2.1 Ionosfera 

 

Ionosfera é a região da atmosfera que é caracterizada pela presença de 

elétrons livres e íons. A ionosfera está localizada entre 60 e 1000 km, embora 1000 

km sejam arbitrariamente definidos como o limite superior para a maioria dos fins de 

aplicação. Trata-se de uma região de grande interesse na área das 

telecomunicações e de sistemas globais de navegação e posicionamento, porque é 

um importante meio de propagação de ondas de rádio frequência.  A formação da 

ionosfera é resultado dos processos de produção (fotoionização e ionização 

corpuscular) e é balanceada pelos processos de perdas (recombinação iônica, 

recombinação eletrônica, troca e junção eletrônica). 

O principal processo de produção é a fotoionização que acontece pela 

absorção da radiação solar nos comprimentos do extremo ultravioleta (EUV) e das 

bandas de raios-X na atmosfera superior, ionizando os constituintes neutros: 
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oxigênio atômico (O), oxigênio molecular (O2), nitrogênio molecular (N2) e óxido de 

nitrogênio (NO). 

Enquanto a densidade da atmosfera neutra aumenta exponencialmente com o 

decréscimo da altitude, a intensidade da radiação EUV diminui, pois, parte da 

radiação é absorvida pelos constituintes atmosféricos. Estes fatores resultam na 

formação de uma região conhecida como camada de Chapman (ver Figura 2), onde 

a taxa de ionização é máxima em determinada altitude. 

 

Figura 2- Ilustração da produção da camada de Chapman, mostrando a interação da 
radiação solar com os gases atmosféricos, cuja densidade decresce exponencialmente com 
a latitude. 

 
                    Fonte: Adaptada de Schunk e Nagy (2009). 

 

Devido aos diferentes constituintes neutros com diferentes taxas de absorção 

em diferentes altitudes, a ionosfera possui estratificação na sua distribuição vertical, 

na qual foram definidas como as camadas ionosféricas D, E, F1 e F2. Na Figura 3 

observamos as camadas ionosféricas assim como os íons formados e as 

respectivas radiações ionizantes que se encontram no ambiente ionosférico. 
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Figura 3- Distribuição vertical da densidade de elétrons com os principais íons e radiação 
ionizante em cada camada da ionosfera. 

 
          Fonte: Banks e Kocharts (1973) 

 

2.1.1 Descrição das Camadas Ionosféricas 

 

A região D, ou camada D, está localizada entre aproximadamente 60 e 90 km 

de altitude. Esta camada desaparece durante o período noturno (HARGREAVES, 

1992). As fontes de ionização nesta região são: radiação Lyman α, EUV, radiação 

Raios X e Raios cósmicos (ver Figura 3). Na camada D, existe uma significativa 

contribuição de íons moleculares NO+ e O2
+ e íons metálicos O+, porem em menor 

quantidade. 

Logo acima da camada D, a região E estende-se até aproximadamente 130 

km de altitude. Esta região é principalmente formada por raios X e Lyman β, a 

densidade eletrônica máxima de 103 cm-3 está relacionada a proporção entre NO+ e 

O2
+. Podem ser observados aumentos significativos na ionização da região em 

altitudes entre 90 e 130 km, denominada de camada E - esporádica (Es). A camada 

E- esporádica (Es) pode durar de minutos a horas causando uma forte variação na 
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densidade de elétrons em função da hora local e também possui uma variabilidade 

sazonal, assim acredita-se que tenha uma forte relação processos atmosféricos e 

ionosféricos (WU et al.,2005). Outra característica peculiar da região E é a presença 

significante de íons metálicos como o Fe+, Mg+, Ca+ e Si+ entre outros (NARCISI; 

BAILEY, 1965).  

A camada F pode ser dividida em subcamadas F1 e F2. Localizada entre 130 

e 200 km de altitude, a camada F1 é formada pela fotoionização do oxigênio atômico 

por radiação EUV (200-910 Å). Durante à noite a densidade eletrônica diminui 

devido aos processos de perda em reações do N2 e O2 faz com que ela desapareça. 

A camada F2 é composta majoritariamente pelo íon Oxigênio atômico O+. O principal 

processo de produção de ionização desta camada é a radiação solar com 

comprimento de onda igual a 910 Å. Esta camada possui um pico de densidade 

eletrônica da ordem de 106 elétrons/cm3, situado em torno de 300 km de altitude 

(SCHUNK; NAGY, 2000). A camada F2, situada acima de 200 km de altitude, tem 

como característica a importância dos processos de transporte como a difusão, as 

derivas ao longo da linha de campo, ventos neutros e à deriva  x .  

 

2.1.2 Equação da continuidade 

 

O perfil da distribuição eletrônica da ionosfera é determinado pelos processos 

de produção, perda e dinâmicos que nela acontece. Tais processos físico-químicos 

são responsáveis pela produção, perda de ionização e por processos de transporte 

do plasma ionosférico. Além das forças gravitacionais e colisionais, o plasma 

ionosférico sofre a ação de forças elétricas e magnéticas. Em termos gerais a taxa 

de variação de densidade de elétrons e íons depende do equilíbrio entre os 

processos de produção e de perdas, expressa pela equação da continuidade 

(DAVIES, 1990): 

  

.                                                                                       (1) 

Onde: 

 q	é a taxa de produção de ionização;  

 L é a taxa de perda da ionização por recombinação eletrônica; 

 .	 N  é o termo de transporte e 	é a velocidade das partículas ionizadas.  
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2.1.3 Produção de elétrons e íons 

 

A taxa de produção de elétrons e íons é dada por: 

 

q 	η	σ	n	I                                                                                                     (2) 

 

Onde: 

 q é a taxa de produção de elétrons e íons; 

 η é a eficiência de ionização; 

 σ é a taxa de absorção do fóton; 

 n é a concentração de um componente gasoso (Obs.: supõe-se que a 

atmosfera possui apenas um componente gasoso); 

 I é a intensidade da radiação ionizante. 

Sabendo que a radiação solar é a principal fonte de ionização de constituintes 

neutros, a intensidade da radiação ionizante é representada por (DAVIES, 1990): 

 

	 	 	                                                                             (3) 

onde: 

 I∞ a intensidade de radiação solar fora da atmosfera; 

  σ a taxa de absorção do fóton; 

  χ o ângulo zenital formado entre a direção da incidência da radiação 

e a direção vertical do plano; 

  H é a altura de escala atmosférica. 

 

A função de produção de Chapman que relaciona à produção de pares íons-

elétrons é dada por (DAVIES, 1990): 

 

q q 	e 	e 	e . 	                                                                                 (4) 
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      Figura 4- Absorção de radiação na atmosfera. 

χ

h

 
      Fonte: Adaptada de Kivelson e Russell (1995, p.185). 

 

Onde: 

 Z	é a altura reduzida para o gás neutro ( 	 , onde h é a escala de 

altura); 

  χ o ângulo zenital formado entre a direção da incidência da radiação e a 

direção vertical do plano; 

 qm0 é a taxa de produção quando o sol está no zênite (χ =0). 

 

Considerações importantes para a função de produção de Chapman: 

1. A atmosfera é composta por uma única espécie, decaindo exponencialmente 

com escala de altura constante; 

2. A atmosfera é estratificada; 

3. A radiação solar é absorvida proporcionalmente a concentração de partículas 

de gás; 

4. O coeficiente de absorção é constante (considerando radiação 

monocromática). 
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2.1.4 Recombinação eletrônica 

 

Recombinação é o processo pelo qual acontece a perda de elétrons e íons, 

resultando em um átomo ou molécula neutra. A taxa de recombinação depende da 

densidade da atmosfera neutra, ou seja, quanto maior a densidade da atmosfera 

neutra maior a probabilidade de colisão e recombinação das partículas. Na 

recombinação radiativa, os elétrons recombinam com íons positivos resultando em 

um átomo neutro excitado e emissão de fótons com energia , conforme a reação: 

 

→                                                       (5) 

 

 

Sendo um íon genérico. A taxa de recombinação será expressa por:  

 

                                                        (6) 

 

Onde: 

 α é coeficiente de recombinação; 

 [X+] é a concentração do íon positivo; 

 Ne é a densidade eletrônica. 

 

Para manter a neutralidade do meio, é considerado Ne≈[X+], então esta 

equação pode ser reescrita da forma: 

 

	 	                                                                                                                 (7) 

 

Diferente da região E, na região F1 a recombinação é dissociativa e acontece 

em duas etapas: 

 O íon positivo interage com a molécula neutra substituindo um dos 

átomos da molécula: 

 

→                                                  (8) 
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 A molécula com carga positiva interage com o elétron completando o 

processo de recombinação com dois átomos neutros: 

→ 																																	                        (9) 

A taxa de perda na região F1 é dada então por:  

                                                                                                            (10) 

 

2.1.5 Processos de transporte da Ionosfera 

 

Os perfis de concentração iônica são determinados pela relação entre os 

processos químicos e de transporte. Nas regiões D e E, a densidade dos gases 

neutros é grande suficiente para retardar os movimentos do plasma associados a 

efeitos gravitacionais e gradientes de pressão, ou seja, os efeitos de difusão são 

desprezíveis (NOGUEIRA, 2009). No entanto, na camada F esses processos de 

transporte em escala temporal são equivalentes à produção e à perda. 

Considerando apenas a componente vertical na região F e desprezando as taxas de 

produção e perdas, da equação de continuidade, temos:  

 

   .                                                                                                         (11) 

 

Onde: 

  é a velocidade de deriva do plasma. 

Como consideramos apenas o movimento vertical, temos: 

 

,                                                                                                            (12) 

 

Onde: 

 w é a componente vertical da velocidade de deriva; 

 h é a altura.  

Os principais responsáveis pelos processos de transporte do plasma 

ionosférico são: 

 Ventos neutros: formados por ondas de maré e surgem mediante os 

gradientes de pressão causados pelo aquecimento solar na atmosfera 

terrestre, onde esses gradientes de pressão proporcionam força de arraste. 
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 Campos elétricos: produzidos por ventos que dão origem aos dínamos na 

camada E (durante o dia) e camada F (durante a noite); a deriva 

eletromagnética resultante da interação 	 	transporta o plasma 

perpendicular ao campo magnético. 

 Gradiente de pressão e efeitos gravitacionais: O plasma ionosférico tende a 

ter difusão ao longo das linhas de campo geomagnético, devido aos efeitos 

gravitacionais e aos gradientes de pressão.  

A equação do movimento para os íons e elétrons pode ser descrita 

(RISHBETH; GARRIOT, 1969): 

 

,

,

,

,
	 ,

,

,
                         (13) 

 

Onde: 

 V é a velocidade de transporte; 

 P é a pressão isotrópica; 

 g é a aceleração da gravidade; 

 E, o campo elétrico; 

 B, o campo magnético; 

 n é a concentração; 

 q é a carga elétrica; 

 m é a massa da partícula; 

 ,

,
 é a frequência de colisão entre os elétrons e íons. 

 

2.2 Eletrodinâmica da Ionosfera Equatorial 

 

A eletrodinâmica da ionosfera equatorial é regida pela interação da dinâmica 

da atmosfera neutra com o plasma ionosférico magnetizado, produzindo campos 

elétricos e correntes elétricas que são componentes dos processos eletrodinâmicos 

responsáveis por uma variedade de fenômenos ionosféricos. A região equatorial 

absorve mais radiação solar quando comparada com as demais regiões, isso 

acontece pelo fato da radiação solar incidir praticamente perpendicular à superfície 

terrestre nessa região. Outra particularidade desta região equatorial é o fato das 
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linhas de campo magnético terrestre serem praticamente paralelas à superfície 

nessa região, sendo assim possível o acoplamento entre as camadas E e F, no 

equador e regiões de baixa latitude, através de pontos conjugados ligados por linha 

de campo magnético, como mostra a Figura 5. 

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 as bolhas de plasma) são um dos fenômenos 

eletrodinâmicos mais importantes que acontecem na ionosfera equatorial/baixas 

latitudes (ABDU, 2001, 2005).  

 

Figura 5- Seção transversal meridional das linhas de campo magnético conectando as 
regiões E e F ionosféricas ao longo das latitudes equatoriais. 

 
            Fonte: Adaptada Schunk e Nagy (2009)  

 

2.2.1 Ventos Neutros Termosféricos 

 

A radiação solar além de ser fonte de ionização, também promove o 

aquecimento na região, provocando a expansão térmica da atmosfera iluminada em 

direção ao sol e desencadeia o abaulamento atmosférico, que confere gradientes 

horizontais de pressão de tal forma que as partículas atmosféricas se deslocam do 

centro de pressão para os polos, caracterizando desta forma os ventos 

termosféricos (Figura 6). 
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Figura 6- Ilustração da formação do vento neutro provocado pela expansão térmica da 
atmosfera. 

 
                                Fonte: Modificada de Rees (1989). 

 

Os ventos termosféricos, através do arraste iônico, interagem com as 

partículas ionizadas contidas na região F, sendo esta interação mais efetiva durante 

o dia. No período noturno, as partículas ionizadas são conduzidas para altitudes 

mais elevadas, em função dos ventos neutros serem direcionados para o equador. 

Pela interação dos ventos termosféricos com as partículas carregadas, essas 

partículas são arrastadas ao longo das linhas de campos com velocidade: 

 

                                                                                                             (14) 

 

Onde:  

 U a velocidade do gás neutro;  

 V é a velocidade de transporte; 

 B o campo magnético; 

 

As partículas carregadas na termosfera sofrem ação tanto das forças que 

atuam na atmosfera neutra como de forças eletromagnéticas, por isso possuem 
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movimento próprio na termosfera, chegando ao ponto de modificar o movimento do 

gás neutro. Na ausência de campo elétrico, os íons se movimentam ao longo das 

linhas de campo geomagnético, porém a presença do campo elétrico faz essas 

partículas se movimentarem perpendicularmente ao campo magnético, transferindo 

quantidade de movimento dos íons para partículas neutras (KIRCHHOFF, 1991). Os 

átomos e as moléculas na atmosfera colidem frequentemente, então o ar pode ser 

considerado um fluxo em equilíbrio termodinâmico local, esse motivo associado ao 

fato do gás neutro ser tratado como um único fluido, o gás neutro da atmosfera pode 

ser descrito pelas equações da hidrodinâmica. Segundo Rishbeth (1969), o conjunto 

de equações que descreve a dinâmica da atmosfera superior é: 

 

 A equação da continuidade para o gás neutro, que expressa a lei de 

conservação de massa: 

 

. 0		                                                                                     (15) 

 

No qual: t é tempo, n a densidade numérica das partículas e U a velocidade 

macroscópica do fluido como um todo. (RISHBETH; GARRIOT, 1969) 

 A equação de movimento de Navier-Stokes, que expressa à lei de 

conservação de momentum, considerando o ar incompreensível e com 

viscosidade constante (RISHBETH; GARRIOT, 1969): 

	 p 	 . 2           (16) 

 

No qual:  é a velocidade dos íons; 

   a velocidade do gás neutro; 

    a aceleração da gravidade; 

    a velocidade angular da Terra; 

  densidade do gás neutro, p a pressão do gás neutro; 

  é a frequência de colisão gás neutro-íon; 

   o coeficiente de viscosidade molecular; 

   o coeficiente de viscosidade turbulenta; 

 		 	 p Força associada ao gradiente de pressão; 
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 		 	 .  força devido à viscosidade; 

 	  arraste iônico; 

 		2  força de Coriolis, ou seja, força por unidade de massa associada à 

rotação da atmosfera em relação a um referencial não inercial. 

 

2.2.2 Dínamo da região E 

 

O dínamo da região E é a força motriz do eletrojato equatorial (EEJ) e de suas 

irregularidades (FORBES, 1981). Segundo Kelley (2009), a ação dos ventos na 

região E originam aos campos elétricos, zonal e vertical, presentes na ionosfera. O 

aquecimento solar e a atração gravitacional da Lua produzem ondas de marés na 

atmosfera, as quais movimentam os constituintes neutros atmosféricos através das 

linhas de campo geomagnético, originando um campo elétrico zonal	 , a interação 

entre o campo magnético e o campo elétrico faz com que a diferença entre a 

mobilidade dos elétrons e íons estabeleça uma corrente elétrica perpendicular a 

esses campos, chamada de corrente Hall ( ). 

A corrente Hall percorre verticalmente a estreita e altamente condutiva 

camada E, polarizando-a com cargas negativas e positivas nos limites da camada E 

(ver Figura 7), gerando assim um campo elétrico vertical de polarização	 . Esse 

campo elétrico vertical perpendicular ao campo magnético induz na sua direção uma 

corrente elétrica denominada corrente Pedersen ( ), mantendo o equilíbrio 

eletrostático com a corrente Hall. 

 



39 
 

Figura 7- Ilustração da eletrodinâmica da região E equatorial. A camada estreita é submetida 
a um campo elétrico zonal com direção leste ( ) e um campo magnético com direção norte 
( ). 

 
 Fonte: Kelley (2009). 

 

Como observamos na Figura 7 a soma das duas correntes é dada por: 

 

0                                                                                (17) 

 

Então o campo elétrico vertical de polarização	 	é dado por: 

 

                                                                                                     (18) 

 

Na direção horizontal  a soma das duas correntes zonais gera uma corrente 

elétrica para leste no hemisfério diurno e para oeste no hemisfério noturno em 

aproximadamente 105 km de altitude na região E equatorial, dado por Kelley (2009): 

 

                                                                                              (19) 

 

Ou 

 

1                                                                                   (20) 

O termo σC é conhecido como condutividade de Cowling, que aponta 

perpendicular ao campo magnético terrestre. Essa corrente horizontal abrange uma 
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faixa de latitude de ± 3° em torno do equador geomagnético e é denominada 

eletrojato equatorial (FORBES, 1981). 

 

2.2.3 Dínamo da região F 

 

A teoria do dínamo da região F considera a ionosfera formada por camadas 

estreitas e horizontais formadas por condutividades anisotrópicas devidas ao campo 

magnético terrestre e ao campo elétrico. Os ventos termosféricos agindo na região F 

atuam sobre as partículas carregadas, provocando um arraste ao longo das linhas 

de campo magnético. A componente desse vento na direção perpendicular ao vetor 

 impulsiona uma deriva de elétrons e íons, perpendicular a 	  e a 	 , dada por 

(RISHBETH; GARRIOT, 1969): 

 

	 ,
	 	 	 	

                                                              (21) 

 

No qual: 

  é a frequência de colisão das partículas carregadas com partículas neutras; 

 n é o sub índice e pode ser igual e para representar elétrons e  i para 

representar íon; 

 w é a é a frequência angular de giro; 

 

Onde a frequência angular de giro é dada por: 

 

                                                                                                           (22) 

 

Como a direção da velocidade depende da carga, os íons e elétrons se 

movimentarão com sentidos contrários, gerando uma corrente chamada de corrente 

do dínamo da região F, cuja magnitude é dada por: 

 

,                                                                                      (23) 

 

Onde e	é carga do íon e N a sua densidade.  
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A Figura 8 ilustra a eletrodinâmica da região F equatorial onde o plasma 

dentro da região possui uma condutividade constante, igual a  e nula nas 

fronteiras, já que não há corrente nas camadas vizinhas. Uma mínima divergência 

de fluxo corrente chamada de corrente do dínamo da região F resulta em um 

acúmulo de cargas nas duas fronteiras, estabelecendo assim um campo elétrico de 

polarização na região F da ionosfera. Durante a noite esse circuito não se fecha, e, 

portanto, o campo elétrico de polarização da região F se estabelece (BATISTA, 

1986). Este campo elétrico de polarização gera uma deriva, dada por: 

   

 	 	 	 ⁄                                                                                         (24) 

 

           Figura 8- Ilustração da eletrodinâmica na camada F. 

 
          Fonte: Kelley (2009). 

 

2.2.4 Pico Pré-Reverso da Deriva Vertical 

 

A deriva vertical do plasma ionosférico é formada pela influência simultânea 

do campo elétrico e campo geomagnético sobre o plasma equatorial. Durante o dia, 

a deriva é para cima devido à ação dos ventos neutros de marés na ionosfera, que 

gera um campo elétrico zonal direcionado para leste. Porém, durante a noite essa 

deriva vertical se inverte, pois há uma inversão do sentido dos ventos neutros 

termosféricos, consequentemente o campo elétrico zonal passa a direcionar-se para 

oeste. 

Ao pôr do sol e antes da inversão de sentido da deriva vertical, surge um pico 

abrupto de intensidade da deriva vertical de plasma ionosférico da camada F, 
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fazendo o plasma subir até elevadas altitudes, onde as colisões entre as partículas 

são raras e a taxa de recombinação é menor, pois a densidade de gás neutro é 

menor. Segundo Farley et al. (1986), o pico pré-inversão da deriva vertical ou pico 

pré-reverso (PRE) é devido à intensificação do campo elétrico zonal, causado pelo 

dínamo na região F e mantido pela ação do vento soprando na direção leste durante 

o pôr do sol na camada E, ou seja, no momento em que a condutividade da camada 

E diminui. 

A Figura 9 mostra um esquema que facilita o entendimento da explicação de 

Farley et al. (1986). Próximo ao terminadouro solar o vento zonal para leste na 

camada F gera um campo elétrico zonal para baixo ( 	 	 ), bastante 

expressivo e mapeado ao longo das linhas de campo geomagnético para a camada 

E, dando origem a um campo elétrico ( 	dirigido para o equador, que por sua vez 

gera uma corrente Hall (J�ϕ) para oeste. Ao anoitecer a queda da condutividade 

elétrica na região E em relação à camada F que continua iluminada, faz surgir um 

acúmulo de cargas negativas no terminadouro criando um campo elétrico 

zonal 	 . O campo elétrico zonal gera uma corrente Pedersen (Jϕϕ) dirigida para 

leste como mostrado na Figura 9. Assim	  é mapeado de volta para a região F 

produzindo, ao anoitecer e antes da deriva vertical mudar de sentido, um aumento 

da deriva vertical para cima, conhecido como Pico Pré-Reverso (Prereversal 

Enhancement-PRE).  
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Figura 9 - Modelo de Farley et al. (1986) para a explicação do pico pré-reverso da deriva 
vertical de plasma da região F equatorial. 

 

Fonte: Kelley (2009, p. 102). 

 

Observações da velocidade de deriva vertical do plasma ionosférico (Figura 

10) obtidas por radar em Jicamarca para períodos de máxima atividade solar (1968-

1971) e mínima atividade solar (1975-1976) em dias calmos mostram que o PRE 

tem maior amplitude em período de alta atividade solar (“high solar activity” – HSA), 

quando comparado o seu valor em condições de baixa atividade solar (“low solar 

activity” – LSA”). Percebe-se na Figura 10 que em Jicamarca durante períodos de 

HSA o pico pré-reverso ocorre em todas as estações do ano, sendo mais intenso 

nos equinócios e tem menor intensidade no inverno. Durante LSA o PRE só 

acontece nos equinócios e com pequena amplitude, quando comparada ao período 

de alta atividade solar. 

Diferentemente do observado em Jicamarca, Abdu, Bittencourt e Batista 

(1981) e Batista, Abdu e Bittencourt (1986), observaram que no Brasil o PRE é maior 

no verão quando comparado aos períodos de equinócio e inverno. Segundo Abdu, 

Bittencourt e Batista (1981) e Batista, Abdu e Bittencourt (1986) essa diferença 

quanto ao comportamento sazonal do PRE é atribuída à grande declinação 

magnética no território brasileiro. O aumento na amplitude do PRE com fluxo solar é 

consequência do aumento da velocidade dos ventos neutros zonais equatoriais com 

o fluxo solar e da razão entre condutividades Pedersen das camadas E e F. (FEJER 

et al. 1991).  
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Figura 10- Variação sazonal das derivas verticais da região equatorial F observada em 
Jicamarca durante período períodos calmos e atividade solar máxima (1968 – 1971) e 
atividade solar mínima (1975 – 1976). 

 

        Fonte: Fejer e Kelley (1980, p. 5793). 

 

2.2.5 Anomalia de Ionização Equatorial 

 

Na região equatorial a absorção da radiação solar é bem maior quando 

comparada às demais regiões, pois no equador geográfico o ângulo zenital solar é 

igual a zero. Por esse motivo espera-se que a concentração do plasma ionosférico 

seja maior do que em regiões de baixa latitude, porém o que se percebe é que em 

regiões de baixa latitude (±15°) encontram-se duas cristas de densidade eletrônica, 

onde a densidade eletrônica é maior do que na região equatorial (KELLEY, 2009). 

Esse fenômeno é conhecido como anomalia de ionização equatorial ou anomalia de 

Appleton. 

Esse fenômeno se explica pela ação dos ventos neutros na ionosfera 

equatorial que gera um campo elétrico zonal direcionado para leste durante o dia, a 

interação deste com o campo magnético originam em uma deriva vertical ( ), 

deslocando o plasma ionosférico para cima até o ponto onde a força gravitacional e 

os gradientes de pressão promovem um movimento descendente do plasma que se 
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difunde ao longo das linhas de campo geomagnético, sendo então depositado em 

aproximadamente ±17° e ± 20° de latitude magnética gerando um pico de densidade 

eletrônica (Figura 11). Esse processo dinâmico do plasma é conhecido como efeito 

fonte e as regiões onde surgem os picos são chamadas cristas da anomalia. 

Durante a noite o campo elétrico muda o sentido para oeste, consequentemente a 

força de deriva vertical será para baixo, cessando o efeito fonte. Após o pôr do sol 

pode acontecer uma abrupta elevação da camada F até uma altitude onde a 

concentração de atmosfera neutra é menor e consequentemente menor taxa de 

recombinação, o plasma é novamente depositado em regiões de baixa latitude. 

(HARGREAVES, 1992) 

 

Figura 11- Representação esquemática do efeito fonte. 

 

Fonte: Sharing Earth Observation Resources, 2018. 

 

A anomalia possui uma variação durante o dia e por volta das 14:00 LT atinge 

um pico de densidade eletrônica (XIONG; LÜHR; MA, 2013), a partir deste horário a 

densidade eletrônica tende a diminuir (Figura 12). Durante o período noturno as 

cristas da EIA podem sofrer uma intensificação próximo das 22 LT como 
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consequência do PRE, fenômeno mais comum em períodos de alta atividade solar 

(NOGUEIRA, 2009; XIONG; LÜHR; MA, 2013). Segundo Yeh et al. (2001), as cristas 

da EIA se formam a partir das 9:00 LT e movem-se em sentido aos polos com 

velocidade de 1°/h até atingir a latitude máxima próximo das 14:00 LT, onde 

permanece por várias horas até o início da tarde, onde então as cristas enfraquecem 

e retornam no sentido ao equador com velocidade de cerca de 0,5 °/h. 

 

Figura 11- Variação da anomalia equatorial durante alta atividade solar de 21 junho de 2001, 
a partir da simulação SAMI2. 

 

Fonte: Xiong, Lühr e Ma, (2013). 

 

Ram et al. (2006) concluíram que durante o solstício a crista no hemisfério de 

inverno parece ter maior intensidade, no horário da manhã até o meio dia, quando 

comparada com a crista no hemisfério de verão no mesmo horário, porém no final de 

tarde a crista no hemisfério de verão torna-se mais intensa. A densidade eletrônica e 

a latitude magnética das cristas da EIA são quase simétricas durante o equinócio em 

relação ao equador geomagnético, enquanto uma clara assimetria inter-hemisférica 

pode ser vista durante os solstícios (XIONG; LÜHR; MA, 2013), segundo Schunk e 

Nagy (2009) essa assimetria da EIA deve-se, o fato que o vento neutro se move do 

hemisfério de verão para o hemisfério de inverno, elevando o plasma da região F no 

hemisfério de verão e baixando o plasma no hemisfério de inverno. 
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2.3 Irregularidades do plasma na Região F Equatorial 

 

As irregularidades do plasma na ionosfera equatorial foram detectadas 

pioneiramente por Booker e Wells (1938), eles perceberam através de instrumentos 

de rádio sondagem que os sinais das ondas de rádio sofriam múltiplos ecos 

refletidos pela região ionosférica F no período noturno. As irregularidades 

ionosféricas se manifestam como depleções na densidade do plasma ionosférico 

devido à instabilidade na base da camada F. Essas irregularidades podem interferir 

na propagação das ondas eletromagnéticas utilizadas nos sistemas de 

comunicação, navegação e posicionamento. Por esse motivo tem sido objeto de 

várias pesquisas nos últimos anos e muitas técnicas modernas de sondagem têm 

sido utilizadas. Várias descobertas sobre irregularidades ionosféricas foram feitas, 

tais como: a variabilidade com o ciclo solar (SAHAI; FAGUNDES; BITTENCOURT, 

1999), a variabilidade sazonal (BATISTA; ABDU; BITTENCOURT, 1986), sua 

dinâmica e morfologia (FEJER; KELLEY, 1980; FEJER; KUDEKI; FARLEY, 1985; 

FEJER et al.,1991; KELLEY; MCCLUREM, 1981; KELLEY, 1985; KELLEY, 2009; 

SOBRAL et al., 1997; SOBRAL; ABDU, 1992; SOBRAL et al., 2002). 

A nomenclatura utilizada na descrição dessas irregularidades ionosféricas em 

geral está relacionada à técnica de observação utilizada, que por sua vez depende 

da escala de tamanho da irregularidade ionosférica.  

A ionossonda transmite pulsos entre 1 a 20 MHz e durante a ocorrência de 

irregularidades ionosféricas o pulso transmitido é refletido em diferentes alturas e/ou 

sofre múltiplas reflexões no interior da irregularidade e, portanto, os múltiplos sinais 

refletidos chegam até o receptor da ionossonda com intervalos de tempo diferentes. 

Assim, a ionossonda interpreta que o pulso transmitido foi refletido em diferentes 

alturas virtuais e, portanto, apresenta um traço espalhado característicos que é 

chamado de “spread-F” (PILLAT; FAGUNDES; GUIMARÃES, 2015). Quando o 

instrumento de sondagem utilizado é o radar os termos mais utilizados são plumas. 

As irregularidades ionosféricas detectadas pelo sistema GPS se manifestam como 

flutuação na fase e/ou amplitude dos sinais recebidos pelo GPS e são chamadas de 

cintilação e flutuação de fase do ROT- rate of TEC change”. 

As irregularidades ionosféricas conhecidas como spread-F podem ser 

classificadas como spread-F de grande escala e como bottom side spread-F, 

quando são de média escala. O spread-F de grande escala são irregularidades que 
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se formam na região equatorial (ABALDE et al., 2001) e evoluem ao longo das linhas 

de campo magnético em direção aos polos até atingir regiões de baixa latitude, 

podendo ser observadas na região da crista da anomalia de Appleton (Figura 13). 

Quanto maior a altitude atingida pela irregularidade na ionosfera equatorial maior a 

latitude alcançada pela mesma. Segundo Abalde et al. (2001), as irregularidades 

spread-F de grande escala apresentam uma extensão de centenas de quilômetros 

na direção zonal e de milhares de quilômetros na direção meridional.  A assinatura 

comum dessas irregularidades no ionograma é o espalhamento em extensão 

também conhecido como spread-F tipo range (Figura 14 c). Por outro lado, o “bottom 

side” spread-F (BSSF) são irregularidades de plasma que ficam confinadas na 

região equatorial, ou seja, apenas podem ser observadas por instrumentos 

localizados próximos ao equador geomagnético. Quando detectadas por 

ionossondas a assinatura comum é o espalhamento em frequência, também 

conhecido como spread-F tipo frequência (Figura 14 b). 

 

Figura 12- Ilustração de uma irregularidade de plasma de larga escala gerada na ionosfera 
equatorial que posteriormente se estende para regiões de baixa latitude. 

 

Fonte: Whalen (2002). 
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Figura 13 - (a) Ionograma sem spread-F da ionossonda de Palmas, obtido em 18 de abril 
de 2002. (b) spread-F tipo frequência, observado em ionograma de Palmas, obtido em 19 
de julho de 2002. (c) spread-F tipo range, observado em ionograma de Palmas.  

ESF tipo frequênciaSem ESF ESF tipo range

(a) (b) (c)

 

    Fonte: Autor. 

 

O principal mecanismo de geração de irregularidades ionosféricas equatorial 

é a instabilidade Rayleigh-Taylor (HAERENDEL, 1973). Essa instabilidade inicia-se 

devido a uma perturbação na densidade eletrônica na base da camada F (ABDU et 

al., 1983) que está fortemente relacionada à rápida ascensão da camada F, após o 

entardecer (através da deriva vertical do plasma), sob a ação do pico pré-reverso 

noturno no campo elétrico zonal (ABDU, 2011). Além do PRE outro fator importante 

é o fato de após o pôr do sol os processos de recombinação resultam em um 

gradiente de densidade eletrônica na base da camada-F, configurando instabilidade 

no qual um fluido mais leve sustenta um fluido mais pesado.  O vento neutro 

meridional pode atuar na geração ou inibição das irregularidades ionosféricas, 

notou-se que o vento termosférico tende a elevar a base da camada F no hemisfério 

onde sopra do polo para o equador e a baixar a altura da base da camada F onde 

sopra do equador para o polo. Entretanto, uma assimetria acentuada na altura da 

camada F, causada por fortes ventos termosféricos, pode modificar a condutividade 

Pedersen integrada ao longo das linhas de campo magnético e assim inibir a 

evolução das irregularidades ionosféricas (CANDIDO, 2008 apud MARUYAMA; 

MATUURA, 1984). 
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2.3.1 Teoria Linear de Instabilidade Rayleigh-Taylor 

 

Dungey (1956) foi o primeiro pesquisador a propor a Instabilidade Rayleigh-

Taylor (IRT) como processo gerador de spread-F. Na Figura 15 ilustra como a IRT 

pode causar as irregularidades ionosféricas na região equatorial. As condições para 

ocorrência de irregularidades são: gradiente de densidade eletrônica ( ) 

antiparalelo a , o campo magnético ( ) horizontal e entrando no plano, plasma 

quase colisional e uma pequena perturbação inicial local originado por onda. 

Devido à ação do campo gravitacional ( ) na presença do campo magnético, 

uma corrente ( ) flui na direção horizontal para oeste. Devido à diferença de 

mobilidade dos íons e elétrons vai acontecer um acúmulo de cargas nas bordas da 

região de perturbação inicial, gerando um campo elétrico restaurador. O campo 

elétrico por sua vez interage com o campo magnético dando origem a uma deriva 

vertical de elétrons e íons, atuando para cima na região de densidade menor e para 

baixo na região de densidade maior (Figura 15). Essa deriva vertical transforma o 

sistema em um meio instável devido ao aumento da amplitude da perturbação. 

 

Figura 14 - Diagrama esquemático da instabilidade de Rayleigh-Taylor na geometria 
equatorial. 

 

         Fonte: Kelley (2009, p.143). 
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2.3.2 Instabilidade Rayleigh-Taylor Generalizada 

 

Farley et al. (1970) concluíram, com base em dados do Rádio Observatório de 

Jicamarca, que até então nenhuma teoria poderia explicar a formação de spread-F 

acima do pico de densidade eletrônica da região F. Com isso novos estudos foram 

realizados e foram adicionados parâmetros do ambiente ionosféricos (campo elétrico 

e a ação dos ventos termosféricos) na Teoria Instabilidade Rayleigh-Taylor (R-T), 

passando a ser denominada com teoria R-T generalizada. 

A interação do campo elétrico zonal, induzido pela ação dos ventos neutros, e 

o campo magnético terrestre resulta em uma deriva vertical ( ). Após o 

entardecer campo elétrico zonal sofre uma intensificação promovendo uma rápida 

subida da camada F podendo promover a perturbação inicial no sistema 

promovendo um acúmulo de cargas e consequente aumento da perturbação. A taxa 

de crescimento integrada da instabilidade Rayleigh-Taylor generalizada (SULTAN, 

1996;) pode ser expressa por: 

 

∑

∑ ∑
                                                        (25) 

 

Existem cinco processos necessários para o crescimento da instabilidade 

Rayleigh-Taylor generalizada que, portanto favorece o desenvolvimento do spread-

F. Esses processos ocorrem após o pôr do sol e serão enumerados a seguir: 

 

1. A razão da condutividade Pedersen da região F e somatória da 

condutividade Pedersen nas regiões das regiões E e F 
∑

∑ ∑
	se 

aproxima de 1. 

2. O gradiente de densidade eletrônica  tem um grande valor. 

3. O rápido aumento da deriva vertical    direcionada para cima. O 

PRE é a condição importante para ocorrência de spread-F 

(BITTENCOURT et al. 1997; FEJER; SCHERLIESS; PAULA, 1999; 

MENDILLO; LIN; AARONS, 2000; FAGUNDES et al. 1999). O 

mecanismo de PRE tem sido bem investigado com inúmeras técnicas, 
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e o dínamo da região F tem sido considerado como origem primária do 

PRE (ECCLES, 1998; HEELIS, 2004). 

4. Como a altitude da camada F se eleva a altas altitudes, acontece um 

aumento em , devido à diminuição na frequência de colisões entre 

íons e partículas neutras.   

5. Sobre o equador magnético a componente vertical do vento neutro  

é considerada pequena quando comparado com a componente 

meridional. Os ventos neutros meridionais desempenham um papel 

importante no controle da ocorrência de ESF. (WHITEHEAD, 1971; 

FEJER; SCHERLIESS; PAULA, 1999) 

 

2.3.3 Variabilidade das irregularidades ionosféricas 

 

A variabilidade das irregularidades ionosféricas com a sazonalidade, 

longitude, ciclo solar e atividade magnética têm sido intensamente investigados 

(KELLEY et al., 1981; ABDU; BITTENCOURT; BATISTA, 1981; ABDU et al., 2009; 

HUANG; CHENG; HUANG, 1987; SAHAI; FAGUNDES; BITTENCOURT, 1999; 

PIMENTA et al., 2001; SOBRAL et al. 2002). A variação sazonal da ocorrência de 

irregularidades ionosféricas depende da atividade solar, tendo maior ocorrência de 

irregularidades ionosféricas durante período de alta atividade solar (Figura 16).  

Sahai, Fagundes e Bittencourt (2000), utilizando dados do Imageador All Sky 

obtidos em Cachoeira Paulista, concluíram que a ocorrência de bolhas de plasma é 

maior durante a HSA quando comparado com LSA. Huang, Cheng e Huang (1987), 

perceberam que durante a LSA a ocorrência de spread-F range é muito maior nos 

meses de verão quando comparada com os demais meses. E durante a HSA a 

máxima ocorrência de spread-F range acontece no equinócio. Fejer, Scherliess e 

Paula (1999), concluíram que a climatologia das irregularidades tem uma forte 

dependência com a climatologia do campo elétrico zonal, ou seja, em dias calmos o 

aumento do fluxo solar pode provocar um considerável aumento na amplitude do 

PRE e por consequência a frequência na ocorrência de ESF. 

Cueva (2013) investigando dados da estação equatorial de São Luís no 

período de 2001 a 2008 chegaram à conclusão que na região brasileira a maior 

ocorrência de spread-F acontece nos meses de verão e equinócio. Segundo Sobral 



53 
 

et al. (2002), a maior ocorrência de bolhas de plasma nos meses de outubro-março 

acontece tanto em período de alta atividade solar quanto em baixa atividade solar 

(Figura 16). Abdu, Batista e Sobral (1992) concluíram a partir de dados das estações 

de Fortaleza e Cachoeira Paulista que o ângulo de declinação magnética controla 

todo o padrão sazonal durante o período noturno na região F. Batista (1986) 

utilizando dados obtidos por ionossonda em Fortaleza, Huancayo e Cachoeira 

Paulista observou que nos meses de novembro e dezembro o spread-F tipo range 

tem ocorrência máxima. 

 

Figura 15 - Ocorrência sazonal das irregularidades ionosféricas (bolhas de plasma) sobre 
Cachoeira Paulista. (a) ciclo solar completo (1977-1998), (b) alta atividade solar (1978-1982, 
1988-1992) e (c) baixa atividade solar (1977,1983-1987 e 1993-1998). 

 
               Fonte: Sobral et. al (2002). 
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2.4 Campos elétricos perturbados 

 

Durante período de atividade geomagnética o sistema termosfera-ionosfera 

equatorial e de baixa latitude pode ser significantemente modificado devido a 

perturbações do campo elétrico zonal equatorial. Segundo Ram et al. (2016), 

geralmente a perturbação do campo elétrico zonal deve-se a dois processos 

importantes: rápida penetração de campo elétrico (Prompt Penetration Electric 

Fields-PPEF) (SENIOR; BLANC, 1984; SPIRO, 1988) e ao dínamo ionosférico 

perturbado (IDD) (BLANC; RICHMOND, 1980). O primeiro tem origem nas 

alterações no potencial da calota polar. O segundo é causado pelas modificações da 

circulação termosférica global devido ao aquecimento Joule nas altitudes aurorais e 

pelas perturbações dos ventos termosféricos. 

O dínamo magnetosfera-vento solar resulta em PPEF levando distúrbios de 

curta duração (poucas horas), enquanto o IDD resulta da circulação dos ventos 

termosféricos globais devidos ao aquecimento Joule em altas altitudes leva a 

distúrbios de longa duração (várias horas) (SAHAI et al. 2009). O sistema de ventos 

perturbados no IDD leva algumas horas para se estabelecer e alcançar a região 

equatorial. 

 

2.4.1 Rápida penetração de campo elétrico 

 

Os eventos de PPEF tem origem através do impacto do vento solar e do 

campo magnético interplanetário (CMI) com a magnetosfera terrestre. Quando o CMI 

torna-se sul, um campo elétrico amanhecer-anoitecer é criado na magnetosfera e, se 

o transporte do fluxo magnético descrito por esse campo elétrico se estende para a 

magnetosfera através da reconexão magnética, existirá então uma convecção do 

plasma em direção à terra dada por uma deriva vertical  (VALENTIM, 2015). 

Segundo Tsurutani e Gonzales (2013), a resposta da ionosfera ao campo elétrico de 

penetração é dada em termos da criação de um campo elétrico de blindagem que se 

estabelece em uma escala de tempo que pode variar de 30 min a várias horas. Essa 

blindagem da magnetosfera interna deve-se a corrente de anel e as correntes da 

Região 2 (R2) responsáveis pela conexão entre a magnetosfera e a ionosfera. 

Segundo Richmond, Peymirat e Roble (2003), o efeito da blindagem na 

ionosfera deve-se também as correntes alinhadas ao campo geomagnético na 
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região 2. A interação entre o plasma quente, a magnetosfera e a ionosfera intensifica 

as correntes R2 e consequentemente é criado um campo elétrico anoitecer-

amanhecer. Esse campo elétrico reduz a penetração de campos elétricos em 

direção às médias e baixas latitudes, blindando a ionosfera. Com a mudança da 

componente z do Campo magnético interplanetário (IMF-Bz) para a direção sul, há 

um aumento na convecção da magnetosfera e, portanto, um aumento no campo 

elétrico magnetosférico, dessa forma a blindagem não consegue impedir que esse 

campo penetrasse a magnetosfera interna. 

Quando a IMF-Bz se direciona para o sul origina um PPEF under-shielding e 

quando o IMF-Bz tem direção norte dá origem a um campo elétrico de penetração 

de over-shielding. O PPEF under-shielding tem direção para o leste no setor dia e 

oeste no setor noite (ABDU et al. 2009). O PPEF under-shielding, dirigido para a 

direção leste no momento do PRE, pode intensificar significativamente a elevação 

vertical da camada equatorial F e ao crescimento da instabilidade que conduz ao 

desenvolvimento de bolhas, enquanto o PPEF over-shielding oeste pode suprimir as 

irregularidades ionosféricas (ABDU et al., 2003). 

 

2.4.2 Dínamo perturbado 

 

A entrada de energia da magnetosfera provoca o aquecimento da alta 

atmosfera em alta latitude e resulta em uma modificação da circulação termosférica 

global e gera um sistema de ventos perturbados em direção ao equador (Us) (Figura 

17). Os ventos perturbados inicialmente direcionados para o equador mudam para a 

direção oeste (Uy) devido a ação da força de Coriolis, esses ventos ao atingir médias 

latitudes produz a corrente Pedersen (Jp) que flui em direção ao equador e tende a 

polarizar positivamente a ionosfera de baixa latitude até o momento que um campo 

elétrico de polarização resultante (EP) interrompa o fluxo da corrente. O campo Ep, 

perpendicular às linhas de campo magnético, produz uma deriva de plasma para 

oeste e uma corrente Hall (JH) para leste. A interrupção da corrente JH nos 

terminadouros resulta em dois vórtices de corrente que estabelecem o campo 

elétrico zonal anoitecer-amanhecer. Esse campo elétrico zonal tem direção oposta 

ao campo elétrico do dínamo dos dias calmos. 
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       Figura 16 - Mecanismo de geração do campo elétrico do dínamo perturbado. 

 

       Fonte: Valentim (2015). 
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3 INSTRUMENTAÇÃO 

 

Neste trabalho foram utilizadas três técnicas de rádio sondagem para a 

investigação da Ionosfera: Ionossonda, GPS e radar.  

 

3.1 Ionossonda 

 

Ionossonda é um radar que emite ondas eletromagnéticas na direção vertical 

para cima com frequências variáveis de 1 a 20 MHz. Esse instrumento é utilizado 

para determinar o perfil de densidade eletrônica da ionosfera.  

 

3.1.1 Propagação de ondas eletromagnéticas na ionosfera. 

 

As ondas de rádio ao se propagarem na ionosfera podem sofrer dois tipos 

de efeitos. Se o número de colisões (elétron-atmosfera neutra) for grande, a energia 

das ondas eletromagnéticas pode ser transferida para as partículas carregadas e a 

onda é então atenuada em seu sinal. Caso o número de colisões seja pequeno, a 

onda ao passar pelo meio com densidade eletrônica não constante sofre alteração 

na direção de propagação da onda, e dependendo das circunstâncias, a onda de 

rádio pode ser refletida (MITRA, 1952).  

 

3.1.1.1 Atenuação das ondas de rádio 

 

As ondas de rádio ao se propagarem na ionosfera em uma região com 

significante concentração de elétrons livres, grande parte da energia das ondas é 

transferida aos elétrons que passam a oscilar com a mesma frequência da onda, os 

elétrons, por sua vez, podem perder um pouco dessa energia ao colidir com 

partículas neutras do ar. Essas ondas de radiofrequência (RF) sofrem atenuação, ou 

seja, diminuição na potência do sinal, fenômeno que acontece na região D da 

ionosfera. Nas regiões E e F, mesmo tendo uma densidade eletrônica maior que a 

região D, não acontece atenuação no sinal da onda de RF, pois como ambas as 

regiões possuem baixa densidade atmosférica e, portanto, baixo número de colisões 

(elétron-atmosfera neutra), é comum observar nas regiões E e F o segundo efeito: 

alteração na direção de propagação da onda. 
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É importante mencionar que a massa do íon é milhares de vezes maior que 

a massa do elétron. Assim, a aceleração do elétron é significativamente maior 

quando comparada com a dos íons. No entanto, os íons podem ser perturbados por 

ondas de RF em baixas frequências. Logo, em alguns casos, pode-se admitir, sem 

erros apreciáveis, que os íons estejam quase parados em relação ao movimento do 

elétron. Deste modo, a energia da onda eletromagnética transferida aos íons pode 

ser desprezada. 

 

3.1.1.2 Reflexão das ondas de rádio  

 

3.1.1.2.1 Propagação das ondas na ausência de campo magnético-Teoria de 

Eccles e Lamor. 

 

Considerando que uma onda eletromagnética se propagando em um meio 

ionizado contendo Ne elétrons por cm3, cada um com carga e e massa m, de tal 

forma que o movimento dos elétrons sofra influência da força elétrica na passagem 

da onda. Para simplificar, suponhamos a frente de onda sendo plana e a onda 

plano-polarizada. Considerando que os elétrons se encontram em um campo elétrico 

com variação da intensidade dada por (MITRA, 1952): 

 

	                                                                (26) 

Onde:  

 E0 é a amplitude inicial de campo elétrico; 

  p é a frequência angular das ondas; 

  t é o tempo. 

 

Os elétrons vão vibrar sob a ação desta força e se, por um momento, 

negligenciarmos a colisão dos elétrons vibrando com os átomos e moléculas neutras 

vizinhas, pode-se escrever a seguinte equação de movimento dos elétrons: 

	 	                                 (27)               
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Onde; 	é a velocidade instantânea dos elétrons na direção do campo elétrico. 

Integrando, temos: 

 

cos 	                                                                                       (28) 

 

 Onde a constante de integração é considerada igual à zero para adequação de 

fase. Este movimento dos elétrons produz uma corrente de convecção com 

densidade dada por: 

	 cos                                                                               (29) 

Agora, no ponto considerado, existe também uma corrente de deslocamento com 

variação da intensidade do campo dado por: 

cos                                                                                         (30) 

Sendo K a constante dielétrica do meio, sem os elétrons. A corrente total é, portanto, 

dada por: 

cos                                                                                    (31) 

 

A presença dos elétrons tem o efeito de reduzir a constante dielétrica do meio de	  

para: 

 .                                                                                                   (32) 

No vácuo, K=1 e a velocidade de fase da onda eletromagnética é igual a c. De outra 

forma a presença dos elétrons reduz a constante dielétrica para: 

	1                                                                                                     (33) 

E alterar a velocidade de fase de c para u, dado por: 

                                                                                               (34) 

O efeito mais importante na redução da constante dielétrica para um valor 

menor do que uma unidade é que as ondas eletromagnéticas enviadas para cima a 

partir da superfície da terra vão sofrer várias refrações e depois podem sofrer 

reflexão total e assim serem desviadas para baixo. Imaginando que a densidade dos 

elétrons está aumentando de baixo para cima, então será fácil de ver que a direção 

de propagação da onda eletromagnética incide obliquamente no estrato ionizado 
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desviando gradualmente para baixo (MITRA, 1952). Desde então a parte superior da 

frente da onda está movendo-se na região de maior densidade eletrônica, sua 

velocidade de fase é também maior. A frente de onda deste modo desvia-se 

encurvada e finalmente prossegue para baixo (ver Figura 18). Nós podemos 

facilmente deduzir as condições para que a onda seja totalmente refletida pela 

região ionizada. Primeiro tomaremos nota do índice de refração do meio ionizado, 

dado por: 

 

1                                                                                     (35) 

 

Na Figura 18, AB será o limite inferior do estrato ionizado, o aumento de 

ionização será de cima para baixo e que o índice de refração na região logo abaixo 

AB é igual a 1. Considerando que a onda incidirá sobre AB em um ângulo i com a 

vertical, o ângulo que raio refratado faz com a vertical, em um ponto qualquer S é 

dado, de acordo coma lei de Snell, por: 

 

sen                                                                                                      (36) 

Onde: μφ é o índice de refração do meio ionizado no ponto. É obvio que a 

direção do raio será horizontal, isto é, a onda será totalmente refletida no ponto onde 

φ=π/2. Se μ0 representa o índice de refração do meio no ponto, nós obteremos para 

condição de reflexão total, 

1                                              (37) 

Ou  

sen 1                           (38) 

Onde Ne
0 é o valor da densidade eletrônica no ponto de reflexão. Se a onda 

incide verticalmente na camada ionizada, isto é, i=0, e a condição para reflexão total 

é dada por:	 

0						                                                                                                     (39) 

Ou 
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1                                                     (40) 

 

 

 Fonte: Adaptado de Mitra (1952). 

 

3.1.1.2.2 Propagação das ondas na presença de campo magnético - Teoria 

magnético-iônica – Fórmula Appleton-Hartree. 

 

Consideramos agora que as ondas se propagam em um meio ionizado, 

anisotrópico com a presença de um campo magnético. Esse meio magnetoiônico 

possui um índice de refração dado pela equação de Appleton-Hartree (MITRA, 

1952): 

 

1                                          (41) 

 

Considerando a parte real e positiva (µ2) e quando a componente normal é 

perpendicular ao campo magnético, ou seja, =0 e =	 , então têm: 

 

N
e
  

Figura 17-Ilustração do princípio de propagação da onda de rádio frequência através do ar e
pela ionosfera e sua reflexão total.
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1                                                                           (42) 

 

Para o sinal positivo: 

 

1                                                                                               (43) 

 

Para o sinal negativo: 

 

1                                                                                     (44) 

 

 

Onde os parâmetros adimensionais magneto iônicos, são definidos como: 

 

                                                                                                (45) 

 

sen sen                                                                              (46) 

 

cos cos                                                                              (47) 

 

                                                                                           (48) 

 

| |
                                                                                                 (49) 

 

Onde ,	 	 e	  correspondem à densidade, carga e massa do elétron, 

respectivamente. Permissividade no vácuo é dado por	 ,	  corresponde ao campo 

magnético terrestre, f é frequência do pulso de RF,  é a frequência do plasma 

local,  é a frequência angular de giro e	  e ângulo que o campo magnético faz 

com a direção de propagação da onda. 
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3.1.2 Princípio do funcionamento da Ionossonda 

 

O princípio de funcionamento das ionossondas consiste na emissão de um 

pulso de rádio - frequência e após alguns milissegundos ao atingir uma altura em 

que a frequência da onda é igual à frequência do plasma local, esse pulso sofre 

reflexão. A ionossonda mede o tempo entre a transmissão e a captação do pulso de 

RF pelo receptor e a partir do intervalo de tempo calcula-se a altura virtual (ver 

Figura 19 B) da camada ionosférica para uma determinada frequência definida, a 

partir de: 

 

                                                                                                                 (50) 

 

Onde: 

  é a velocidade da luz no vácuo (3x108 m/s): 

  é o tempo gasto durante a propagação do pulso.  

 

A Figura (19 A) apresenta o perfil vertical noturno de densidade eletrônica, 

obtido pelo modelo IRI e na Figura (19 C) o respectivo ionograma. 
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Figura 18- (A) Perfil vertical noturno de densidade eletrônica. (B) Diagrama mostrando a 
transmissão e recepção do eco em 7 MHz pela ionosfera sem perturbação. (C) Exemplo 
típico de ionograma sem a presença de spread-F. 

Fonte: Pillat, Fagundes e Guimarães, 2015. 

 

Na ocorrência de equatorial spread-F acontece espalhamento nos sinais de 

rádio sondagem. O espalhamento acontece porque as irregularidades ionosféricas 

perturbam o perfil vertical de densidade eletrônica da ionosfera (Figura 20 A). O 

pulso RF transmitido pela a ionossonda sofre múltiplas reflexões em diferentes 

alturas (PILLAT; FAGUNDES; GUIMARÃES, 2015), então para cada frequência é 

calculado diferentes valores de altura virtual, como observado na Figura 20 B. Na 

Figura 20 C mostra um exemplo de ionograma com presença de irregularidades 

ionosféricas. 
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Figura 19- (A) Perfil vertical noturno de densidade eletrônica causada por irregularidades 
ionosféricas. (B) Diagrama mostrando a transmissão e recepção de múltiplos ecos pela 
ionosfera perturbada. (C) Exemplo típico de ionograma com de spread-F. 

Fonte: Pillat, Fagundes e Guimarães, 2015. 

 

A altura é dita virtual porque não corresponde à altura em que o pulso foi 

realmente refletido pela ionosfera. Isso acontece devido ao fato das ondas ao 

penetrar as regiões ionizadas, o coeficiente de refração torna-se ligeiramente maior 

e por consequência a velocidade ligeiramente menor. O índice de refração de 

regiões ionizadas é dado por: 

1 																																																											(51) 

 

Onde:  frequência do plasma local e f a frequência angular da onda. 

O índice de refração é determinado pela densidade eletrônica, campo 

magnético do meio, frequência e polarização da onda transmitida. São parâmetros 

que conduzem a algumas propriedades importantes para as ondas que se propagam 

na ionosfera: 

1. Dependendo do sentido da polarização da onda transmitida, podemos 

ter ecos que correspondem os componentes ordinários (polarização linear) e 
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extraordinários (polarização não linear), ver Figura 21. Consequência do campo 

magnético, que faz com que a ionosfera seja birrefringente. 

 

Figura 20-Onda eletromagnética ao penetrar a parte inferior da ionosfera se divide em duas 
componentes: ordinária e extraordinária, que se propagam com velocidades diferentes. 

 

Fonte: Adaptado de Mitra (1952). 

 

A máxima densidade eletrônica corresponde à máxima frequência crítica de 

reflexão, que se obtém através do aumento gradual da frequência dos pulsos até 

perceber em qual frequência a onda deixa de sofrer reflexão. Observando-se que 

com o aumento da frequência há um aumento da altura equivalente, sendo esse 

aumento significante na região F e pequeno na região E. A relação entre frequência 

e densidade eletrônica é dada pela equação: 

 

1,24 ∙ 10                                                  (52) 

Onde:  é dado em MHz e    é dado em cm-3.                             

 

3.1.3 Ionossonda Digital do Tipo CADI 

 

A Ionossonda tipo CADI (Canadian Advanced Digital Ionosonde) foi 

desenvolvida pela Rede Canadense de Pesquisa Espacial e trata-se de um sistema 

transmissor–receptor, antenas e um computador. A CADI é utilizada pelo Grupo de 

Física e Astronomia para pesquisas ionosféricas. Os receptores e sintetizador de 

 

Transmissor  Receptor 

α 
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frequência são placas que estão conectadas diretamente à placa mãe da CPU, isso 

representa duas importantes vantagens: diminuição considerável de custo, uma vez 

que o gabinete não é necessário, e o sistema tornou-se mais flexível e de fácil 

manutenção (MACDOUGALL; GRANT; SHEN, 1995). 

  

Figura 21-CADI em funcionamento com um PC para o monitoramento e armazenagem dos 
dados ionosféricos em Araguatins. 

 

                                 Fonte: Autor. 

 

O transmissor fica externo ao computador (Figura 22), localizado em um 

pequeno chassi com um tamanho de aproximadamente um computador pessoal. O 

mesmo produz 600 W de potência de pico do pulso transmitido numa faixa 

compreendida entre 1 a 20 MHz, sendo que são emitidos 40 pulsos por segundo 

(MACDOUGALL; GRANT; SHEN, 1995). O sistema de transmissão da CADI usa o 

código de pulso (código Baker) de 13 bit e largura de pulso de 40 µs, que 

corresponde um modo de saída de 520 µs.  No processo de transmissão e recepção 

é utilizada uma antena tipo delta duplo (ver Figura 23), a antena de transmissão tem 

um mastro com altura de 20 m e antena de recepção é formada por um sistema de 

quatro dipolos. 
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Figura 22-Antena de transmissão da ionossonda digital tipo CADI instalada em Araguatins. 

 

                Fonte: Autor. 

 

Os dados são armazenados diariamente, a cada hora dois arquivos, um com 

extensão md4 (ionograma com 180 frequências) e o outro com extensão 

md3(ionograma com seis frequências). Cada arquivo md4 possui 12 ionogramas 

completos com 180 frequências específicas, esses ionogramas são gerados a cada 

5 minutos. Enquanto os arquivos md3 possuem 36 ionogramas e são gerados a 

cada 100 segundos. A Figura 24a e 24 b apresentam exemplos de ionogramas de 

São José dos Campos e Palmas indicando para ambos o perfil de densidade 

eletrônica. O eixo horizontal do gráfico representa a frequência (MHz) e o eixo 

horizontal, altura virtual (km). 
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Figura 23-Ionogramas de São Jose dos Campos e Palmas obtido em 18 de abril de 2002 às 
15:00: 00 UT. 

 

                   Fonte: Autor. 

Para o processamento dos ionogramas é utilizado o programa UDIDA 

(UniVap Digital Ionosonde Data Analysis), esse programa tem várias funcionalidades 

que ajudam a armazenar, visualizar, analisar ionogramas adquiridos por 

ionossondas CADI. A principal funcionalidade UDIDA é a extração de parâmetros 

ionosféricas do ionograma (Pillat et al., 2015). Observamos na Figura 25 a região F 

e os parâmetros ionosféricos: altura da base camada F (h’F), altura do pico da 

camada (hpF2) e frequência crítica da camada F (foF2). Na Figura 26 são exemplos 

de ionogramas de São José dos Campos e Palmas (obtidos em 02 de julho de 2002) 

com assinatura típica de irregularidades, com spread-F tipo range e tipo frequência. 
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Figura 24-Ionograma obtido pelo ionossonda digitais CADI, em 18 de abril de 2002, São 
José dos Campos, SP, Brasil. Esta visualização foi realizada com o programa computacional 
UDIDA. As setas indicam os parâmetros ionosféricos: altura da base camada F (h’F), altura 
do pico da camada (hpF2) e frequência crítica da camada F (foF2). 

Região F

h’F

hpF2

foF2

 

       Fonte: Autor. 
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Figura 25- Exemplos de spread-F, observados em ionogramas de São Jose dos Campos e 
Palmas, obtidos em 02 de julho de 2002. 

S
ESF tipo range

ESF tipo frequência

 

Fonte: Autor. 

 

3.2 Sistemas de Posicionamento Global (GPS) 

 

O NAVSTAR-GPS, ou apenas GPS (Global Positioning System) é um 

sistema de rádio navegação desenvolvido e controlado pelo departamento de defesa 

dos Estados Unidos da América (Departament of Defense), com o objetivo de ser o 

principal sistema de navegação das forças armadas norte-americanas (MONICO, 

2007). Devido a alto grau de precisão do sistema e da tecnologia envolvida nos 

receptores de GPS a sua utilidade tem se estendido a vários segmentos da 

sociedade: navegação, agricultura, posicionamento geodésico e etc. O serviço GPS 

permite a determinação instantânea da posição tridimensional (latitude, longitude e 

altitude) e a sua velocidade, 24 horas por dia de um usuário, através de informações 

de um conjunto de satélites. O GPS possui três segmentos principais: Espacial, 

Controle e de Usuários. 

 

 Segmento Espacial: consiste em 24 satélites operacionais (Figura 27) 

dispostos em seis rotas circulares igualmente espaçados, onde cada órbita 

tem uma inclinação de 55° em relação à linha do equador geográfico, 
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período de aproximadamente 12 horas siderais e com aproximadamente 

20.200 km de altitude (ROCHA, 2003).  

 

                     Figura 26- Constelação dos satélites de GPS. 

 

                    Fonte: Paraná, 2016.  

 

 Segmento de Controle: é composto por cinco estações monitoras (Hawaí, 

Kawajalein, Ilha Ascension, Diego Garcia e Colorado Springs), três delas 

com antenas para transmitir os dados para os satélites (Kawajalein, Ilha 

Ascension e Diego Garcia) e uma estação de controle central (Colorado 

Springs) (MONICO, 2007) (Ver Figura 28). Os dados são processados na 

estação de controle central com a finalidade de controlar os sistemas dos 

satélites, determinar o tempo GPS, calcular as efemérides dos satélites e 

parâmetros do relógio e atualizar as mensagens de navegação de cada 

satélite. 
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Figura 27- Mapa com as localizações da estação central e das estações de monitoramento – 
GPS. 

 

                     Fonte: Adaptada de Monico (2007). 

 

 Segmento de Usuário: está associado aos receptores de GPS de uso civil 

e militar e se destinam ao uso em navegação, Geodésia, agricultura, 

estimativa de posições, deslocamento e manobras de combate. A Figura 29 

apresenta um esquema da utilização GPS de veículos terrestres, aviões e 

navios. 

 

Figura 28- Representação da utilização GPS de veículos terrestres, aviões e navios. 

 

                      Fonte: Dana (2016).  

 

A configuração do sistema GPS (Figura 29) permite que o usuário tenha 

sempre no mínimo quatro satélites para serem rastreados, tornando assim possível 

o posicionamento em tempo real. Conhecendo as coordenadas dos satélites em um 

sistema de referência apropriado, torna-se então possível calcular as coordenadas 

da antena do usuário no mesmo sistema de referência dos satélites. 
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3.2.1 Sinal emitido pelo Satélite GPS  

 

Cada satélite transmite dois sinais com frequências distintas, que são 

geradas a partir de uma frequência fundamental de 10,23 MHz, onde L1 e L2, as 

frequências das ondas portadoras são dadas por: 

L1=154 x 10,23 MHz                                          (53) 

 

L1=1575,42 MHz; 

    e 

L2=120 x 10,23 MHz                                           (54) 

 

L2= 1227,60 MHz. 

 

A portadora L1 é modulada em fase por dois códigos: C/A (“course-

acquisition’) que é para uso civil, sendo transmitida com frequência de 1,023 MHz 

repetida a cada milissegundo; e P (‘precision”) de uso militar e com frequência de 

10,23 MHz, transmitidos a cada 266,4 dias. Enquanto a portadora L2 é modulada 

apenas pelo código P (Figura 30). 

 

                  Figura 29- Organização estrutural do sinal de GPS. 

 

                Fonte: Leica (2014). 

 

As portadoras moduladas podem ser representadas pelas seguintes 

equações (HOFFMANN-WELLENHOF et al., 2001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 
1575,42 MHz 

Código C/A 
1,023 MHz 

Código P 
10,23 MHz 

L2 
1227,60 MHz 

Código P 
10,23 MHz 

Frequência 

Fundamental

10,23 MHz 
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cos , , , ,         (55) 

 

cos , , .                                                  (56) 

 

Onde: 

 

  é a amplitude do código P; 

  é a sequência do código P(+1 e -1); 

  corresponde à criptografia sobre o código P, com possibilidade 

de ser diferente entre os satélites; 

  representa o fluxo dos dados com estados +1 e-1; 

  é a amplitude do código C/A; 

  representa a sequência do código C/A (+1 e -1); 

  é a frequência da portadora L1, e , ,  corresponde ao ruído da fase 

do estado do oscilador, onde i refere ao satélite em questão, para o caso de L2 

apresentar uma estrutura menor é porque tem apenas o código P.  

 

3.2.2 Efeitos da ionosfera em sinais GPS 

  

Os principais efeitos desta região atmosférica sobre os sinais do GPS são o 

atraso de grupo na modulação do sinal, o avanço na fase portadora, deslocamento 

Doppler, a rotação da polarização do sinal, a refração da onda de rádio, a distorção 

na forma de onda do pulso, a cintilação da fase do sinal, o enfraquecimento e a 

cintilação da amplitude do sinal (KLOBUCHAR, 1991). A principal fonte dos efeitos 

da ionosfera em ondas eletromagnéticas é a refração ionosférica. A refração 

ionosférica está diretamente relacionada ao conteúdo eletrônico total (TEC). 

 

3.2.2.1 Refração Ionosférica 

 

Refração é o fenômeno que ocorre quando a onda é transmitida de um meio 

para outro, com densidades diferentes, alterando assim a velocidade de propagação 
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da onda. A ionosfera sofre refração pelo fato dela ser um meio dispersivo aos sinais 

de ondas eletromagnéticas, onde a velocidade de fase varia de acordo com a 

frequência da onda que se propaga. A velocidade de fase corresponde à velocidade 

de uma onda pura, enquanto que a velocidade de propagação da modulação de 

uma onda é denominada velocidade de grupo (FEDRIZZI, 1999). 

Considerando uma onda eletromagnética propagando-se no espaço com 

comprimento de onda  e frequência , a sua velocidade de fase é dada por 

Hoffmann-Wellenhof et al. (2001): 

 

                                                                                                                                                             (57) 

 

Enquanto para o pulso, a velocidade de grupo é dada por: 

 

 ,                                                                                                   (58) 

 

 Derivando a velocidade de fases, temos:        

       

,                                                                                           (59)         

                

Dividindo a Eq. (2.5) por , temos:                

            

,                                                                                                (60) 

 

Substituindo a Eq. (2.6) na Eq. (2.4), temos a equação de Rayleigh. 

 

   ,                                                                                              (61) 

  

 

Os índices de refração para a velocidade de fase são respectivamente: 

                                                                                                         (62) 
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                                                                                                        (63) 

Sendo  a velocidade da luz no vácuo. Temos então a equação modificada 

de Rayleigh que relaciona esses dois índices de refração (HOFFMANN-

WELLENHOF; LICHTENEGGER; COLINS, 1997): 

 

,                                                                                                 (64) 

  

Ou  

,                                                                                        (65) 

 

O índice de refração da fase na ionosfera pode ser aproximado pela série (, 

1993): 

 

1 ⋯,                                                                          (66) 

Onde ,  e  são os coeficientes de refração do meio dispersivo e dependem da 

densidade por m-3, ao longo da trajetória em que se propaga o sinal, vamos 

considerar só os efeitos de primeira ordem e derivando a equação, temos: 

 

2 .                                                                                        (67) 

 

Substituindo a Eq. (63) na Eq. (64), obtemos o índice de refração da 

velocidade de grupo: 

1 .                                                                                             (68) 

Pode-se observar que os índices de refração da fase e do grupo se 

diferenciam somente no sinal do coeficiente c2. Esse coeficiente que depende da 

densidade de elétrons  é dado por (CAMARGO, 1999;): 

 

40,3	 .                                                                                           (69) 

 



78 
 

Então, a relação entre os índices de refração para a velocidade de fase  e 

o de grupo  será dada por: 

 

1 , 	
,                                                                                            (70)                

e 

1 ,
,                                                                                            (71) 

                

Onde, no Sistema Internacional de medidas (SI), a constante	40,3	  é dada 

por MHz2 (el/m2)-1 e da densidade de elétrons é elétrons/m3 respectivamente. 

Como os índices de refração de fase e de grupo são diferentes, temos 

consequentemente velocidades diferentes para os sinais, resultando um atraso no 

grupo e avanço na fase. Temos então um aumento nas distâncias obtidas a partir 

dos códigos modulados sobre a portadora, e diminuição nas obtidas a partir da fase. 

Assim, a distância entre o satélite e receptor não levando em consideração outros 

erros sistemáticos é representada por: 

 

                                                                                               (72)  

Onde  e  são respectivamente a distância entre satélite e receptor, e  é o 

índice de refração da fase de grupo. A diferença da distância medida e a distância 

geométrica �, entre o satélite e o receptor, é conhecida como refração ionosférica, 

representada por: 

 

Ι 1 , ϱ                                                                    (73) 

                                  Ou 

Ι ,
,                                                                                  (74) 

 

Onde o termo variável caracteriza a densidade eletrônica ao longo do 

caminho entre o satélite e o receptor, e corresponde ao conteúdo total de elétrons 

(TEC) cuja unidade é TECU (106 elétrons por m2), o TEC é dado por (Figura 31): 

 

.                                                                                     (75) 
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Figura 30- Área hachurada do gráfico correspondendo o TEC ao longo do caminho entre o 
satélite e o receptor. 

 

                    Fonte: Vieira (2015). 

 

3.2.3 Determinação do TEC a partir de dados do GPS 

 

Segundo Seeber (1993), as observáveis básicas do GPS são: 

pseudodistância a partir de medidas do código, diferença de pseudodistância a partir 

da contagem Doppler integrada, fase ou diferença de fase da portadora e diferença 

no tempo de propagação do sinal. O TEC pode ser obtido através das observáveis 

de pseudodistância e fase da onda portadora (HOFFMANN-WELLENHOF; 

LICHTENEGGER; COLINS, 1997). 

 

3.2.3.1 Pseudodistância 

 

Pseudodistância é a distância obtida pela multiplicação da velocidade da luz 

no vácuo pela diferença entre o tempo  registrado no receptor no instante de 

transmissão do sinal e o tempo , registrado no satélite. De acordo com Hoffmann – 

Wellenhof, Lightenegger e Colins (1997) a pseudodistância é representada mediante 

as seguintes equações: 

∆ ∆ ∆ ∆ .                            (76) 

 

 ∆ .                                                               (77) 

e 
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 ∆                                                                   (78) 

 

Onde � representa a distância geométrica entre as antenas do satélite e o receptor, 

 e  os erros dos relógios do receptor e do satélite com relação ao tempo do 

GPS, respectivamente. 

A observável de pseudodistância para as portadoras L1 e L2 acrescida dos 

erros que interferem no cálculo do TEC, é expressa pelas seguintes equações, 

respectivamente: 

 

∆ ∆ ∆ .                                      (79) 

 

∆ ∆ ∆ .                                       (80) 

Onde: 

 � é distância geométrica entre o satélite e o receptor. 

 c∆  é o desvio ou deslocamento dos relógios do satélite e receptor 

com relação ao tempo. 

 ∆  e ∆  representam os efeitos de atrasos provocado pela 

refração ionosfera e troposfera em L1 e L2. 

 d 	e d  correspondem os atrasos instrumentais do satélite e receptor 

nas portadoras. 

 m  e m  são os canais múltiplos devido aos efeitos do multicaminho 

nas portadoras L1 e L2. 

 ε  e ε  são os erros das medidas de pseudodistância nas fases de 

ondas portadoras.  

O erro entre a distância geométrica do satélite e o receptor, o erro de refração 

ionosférica e os erros referentes aos relógios do satélite e receptor afetam 

identicamente as observáveis nas portadoras L1 e L2 (MATSUOKA; CAMARGO 

2004). O conteúdo total de elétrons (TEC) usando a observável de pseudodistância 

é obtido através da equação: 

 

,
	 .                                  (81) 
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Onde: 

 ,  	                          (82) 

3.2.3.2 Fase da onda portadora 

 

A fase portadora corresponde à diferença entre a fase do sinal do satélite, 

recebido pelo receptor ( ), e a fase do sinal gerado no receptor ( ), ambas no 

instante de recepção  (MONICO, 2007). De acordo com Hoffmann-Wellenhof et al. 

(2001) as equações da onda portadoras podem ser escritas como: 

 

                                                                                 (83) 

 

.                                                                                              (84) 

 

Onde: 

 
	

                                                                                                     (85) 

                                                                                                      (86) 

 , sistema de tempo GPS a partir de um tempo inicial 0; 

  e 	 ,são as frequências do sinal gerado pelo oscilador do satélite; e 

receptor respectivamente. 

  e , as fases iniciais que contém os atrasos em relação ao tempo GPS. 

A fase da onda portadora é dada por: 

 

	                                                                               (87) 

 

                                                         (88) 

 

O desvio das frequências  e  em relação a frequência nominal é na ordem 

de fração de Hz, de tal forma que 	 f. Podemos reduzir a equação da fase 

portadora para: 

 

Δ                                                                                (89) 
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Considerando que o sinal foi emitido pelo satélite no instante , o número 

inteiro de ciclos  contidos na trajetória do sinal, desde a sua emissão até a sua 

chegada ao receptor, chamado de ambiguidade, será desconhecido, a fase 

portadora para um tempo  é dada por: 

 

∆ |                                                                                 (90)  

                

Onde  é a fração da fase portadora. Considerando que: 

 

 =0,  e 	, 

 

Temos a equação para fase portadora: 

 

 Δ                                                                                   (91)                 

 

Analogamente as medidas das fases L1 e L2, são dadas pelas equações: 

Δ ,                                                                             (92)  

 

Δ                                                                               (93)  

 

As fases de ondas portadoras podem ser dados por: 

 

Δ Δ                                   (94) 

 

Δ Δ                                    (95) 

 

A determinação do conteúdo total de elétrons através fase da onda portadora 

é dado através da seguinte equação:  

 



83 
 

TEC
,

Δ Δ

                                                   (96)                

 

Onde f 	e	f representam as frequências das portadoras em L1 e L2. 

 

3.2.4 Cálculo do Conteúdo Total de Elétrons na Vertical (VTEC) 

 

O conteúdo total de elétrons na vertical é definido pelo produto do TEC e o 

cosseno do ângulo, denominado de função de mapeamento geométrico padrão dado 

por Hoffmann – Wellenhof, Lichtenegger e Collins et al. (1997): 

 

cos                                                                                      (97) 

  

O valor z’ corresponde o ângulo zenital do caminho do sinal sobre o ponto 

ionosférico em relação ao plano de altitude média Hm, é dado por Hoffmann – 

Wellenhof et al., (2001): 

 

	 ,                                                (98) 

 

Onde  é o raio médio da Terra (6370 km),  a altura média da ionosfera, 

variando entre 300 e 400 km. A Figura 32 mostra os valores envolvidos na equação 

93. 
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                      Figura 31- Geometria da trajetória do sinal GPS na ionosfera. 

 
                    Fonte: Hoffmann-Wellenhof (2001). 

 

Na Figura 33 ilustra a variação do VTEC da estação GPS de Cuiabá, os 

valores são de 32 satélites com latitudes diferentes e foram obtidos em 18 de abril 

de 2002. 

                            

Figura 32- Variação do VTEC em função do tempo universal (LT), obtido em 18 de abril de 
2002, Cuiabá, MT, Brasil. Esta visualização foi realizada com o programa computacional 
GPS-TEC analysis application. 
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               Fonte: Autor. 
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3.2.5 Taxas de variações no TEC (“rate of TEC change” -ROT) 

 

O ROT é calculado por meio da razão da diferença entre os TEC obtidos em 

instantes diferentes, pelo intervalo de tempo decorrido. De acordo com Wanninger 

(2000), as taxas de variação do conteúdo eletrônico total de elétrons indicam a 

presença de irregularidades ionosféricas de grandes escalas. O ROT é encontrado 

pela seguinte equação: 

 

∆
                                                                                                            (99) 

Podemos observar na Figura 34 um exemplo do ROTs medido a partir da 

estação GPS-TEC de São Luís para 32 satélites com latitudes diferentes, os dados 

foram obtidos nos dias 01e 02 de março de 2015. Observamos uma grande variação 

no ROT, entre as 0h e às 3h UT, indicando a presença de irregularidades 

ionosféricas (entre as linhas tracejadas vermelhas). O ROT foi calculado a cada 5 

min. 

  

Figura 33- Variação do ROT em função do dia do ano, obtido nos dias 01 de abril e 02 de 
abril de 2015, na estação de GPS de São Luís. Esta visualização foi realizada com o 
programa computacional UTECDA. As linhas tracejadas vermelhas indicam o início e o fim 
da irregularidade ionosférica. As elipses verdes indicam que não houve a presença de 
irregularidades e a elipses amarelas indicam a ocorrência de irregularidades. 

 
Fonte: Autor 

 

Alguns índices de irregularidades ionosféricas (fp, Fp, IROT e ROTI) se baseiam 

na taxa de variação do TEC. 
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3.2.5.1 Índice fp 

 

O índice fP (phase fluctuation) corresponde ao valor da mediana dos ROTs em 

um intervalo de tempo de 15 minutos, sendo os ROTs estimados a cada minuto. 

Este índice representa a resolução espacial das irregularidades ionosféricas sem os 

picos de ruídos, sendo calculado para cada satélite de uma determinada estação e é 

sempre maior ou igual a zero (MENDILLO; LIN; AARONS, 2000) e é dado por: 

 

, , | |                                                                    (100) 

 

Onde: 

  é o numero do satélite; 

 , a hora cheia; 

 , o numero da seção, com duração de 15 min, contida em cada hora cheia. 

 

3.2.5.2 Índice  

 

O índice  destina-se a retratar o nível geral de irregularidades ionosféricas 

presentes na vizinhança de uma determinada estação (PEREIRA, 2013). O índice Fp 

é o valor médio dos índices fp obtidos para todos os satélites observados em uma 

estação no período de uma hora: 

 

∑ ∑ , , /
1000                                                              (101) 

 

O valor Fp ≤ 50 representa baixos níveis de irregularidades; 50< Fp ≤ 200 

significa a presença de irregularidades moderadas, e Fp > 200 representa a 

ocorrência de fortes níveis de irregularidades ionosféricas zero (MENDILLO; LIN; 

AARONS, 2000). 
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3.2.5.3 Índice IROT 

 

Segundo Wanninger (1993), o Índice IROT é utilizado como critério para 

classificar as irregularidades ionosféricas, sendo calculado para um período de 15 

min e baseado no RMS (Root Mean Square) dos ROTs: 

 

 			                                                                                 (102) 

 

Para Pereira (2013), os níveis de irregularidades têm a seguinte classificação:  

 Baixos níveis de irregularidades- IROT≤ 0,2;  
 Irregularidades moderadas 0,2 < IROT ≤ 0,5;  
 Irregularidades fortes IROT> 0,5. 

 

3.2.5.4 Índice ROTI 

 

Como as flutuações de fase em pequena escala não são identificadas nos 

índices anteriores, Pi et al. (1997) sugerem que a variação de TEC seja determinada 

pelo desvio-padrão do ROT para um intervalo de cinco minutos, sendo chamado 

esse índice de ROTI, obtido por:  

 

〈 〉 〈 〉                                                                               (103)  

 

Tendo um padrão de classificação: baixos níveis de irregularidades ROTI≤ 

0,05; irregularidades moderadas 0,05 < ROTI ≤ 0,2 e irregularidades fortes ROTI> 

0,2 (PEREIRA; CAMARGO, 2013). 

 

3.3 Radar 

 

Radar (Radio Detection And Ranging) é um conjunto de equipamentos 

utilizados para a transmissão de ondas eletromagnéticas, detecção após o sinal ser 

retro espalhado por alvos e processamento e visualização dos dados coletados. 

(Quando onda eletromagnética transmitida pelo Radar passa pelos elétrons e íons 

no plasma ionosférico, o campo elétrico da onda faz os elétrons e os íons oscilarem, 
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esse movimento aleatório ocasiona o alargamento Doppler na frequência da onda 

eletromagnética, espalhando dessa forma parte da energia da onda incidente. 

Para que a energia espalhada seja detectada é necessário um pulso de 

potência e frequência elevada, bem como um arranjo de antena de alto ganho para 

que o valor da seção de espalhamento seja compensado. Conhecendo-se os 

processos envolvidos no espalhamento da radiação incidente, é possível utilizar os 

espectros da potência de potência para estudar as características do meio. 

(VALETIM et al., 2015). O espalhamento é classificado como coerente quando for 

devido as irregularidades em meio ionizado e será classificado como incoerente 

quando for devido a estruturas que tem movimento errático (elétrons livres). 

As irregularidades do plasma ionosférico produzem ecos de plumas de radar, 

por esse motivo as irregularidades ionosféricas observadas no radar de 

espalhamento são conhecidas como plumas de radar. As plumas de radar são 

estruturas de escala de metros associadas com regiões de gradiente de plasma. É 

bem conhecido que as plumas de radar decaem mais rapidamente que as 

irregularidades de escala de centenas de metros responsáveis pela cintilação. 

(BASU; MACKENZIE; BASU,1988). As ondas de rádio são retro espalhadas pelas 

as irregularidades quando as ondas se propagam na direção perpendicular as linhas 

do campo geomagnético (MORO, 2015). Assim, os radares podem sondar a 

ionosfera em qualquer direção no plano magnético Leste-Oeste no equador 

magnético (BALSLEY; HAERENDEL; GREENWALD, 1972) 

 

3.3.1 Radar coerente  
 

As ondas de rádio quando se propagam na direção perpendicular as linhas 

campo magnético são retro espalhadas pelas irregularidades ionosféricas. Durante a 

sondagem de irregularidades ionosféricas acontece uma geração de corrente 

elétrica nessas irregularidades ionosféricas, essa corrente elétrica dá origem a 

campo eletromagnético que se propaga em todas as direções com várias amplitudes 

e fases.  Quando há coerência dos sinais retro espalhados, suas fases se igualam e 

os ecos são somados em intensidades, tornado o eco forte suficiente para ser 

detectados pelos radares. Os radares coerentes detectam sinais oriundos de 

estruturas com coerência de fase de sinal de eco. Os espectros de potência obtidos 

na análise espectral dos ecos apresentam assinaturas de presença de 
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irregularidades. O vetor de onda de rádio incidente ( ), o vetor de onda espalhado  

 e o vetor de onda do meio  , temos a equação: 

	 	                                                           (104) 

Na condição de retro espalhamento temos: 

                                                                     (105) 

Portanto: 

2                                                                  (106) 

 

O vetor de onda de retro espalhamento segue a condição de Bragg, então temos: 

	 2                                                            (107) 

 

Onde:  é o a escala de tamanho do retro espalhamento que pode ser 

detectado pelo radar,  é a escala de tamanho da irregularidade e 	é o ângulo 

entre vetor de rádio incidente e vetor de onda espalhado.   

Assim, no caso de radares operando a 50 MHz ( 6	m) o sinal será retro 

espalhado por irregularidades com escala de comprimento de 3 m, que serão 

chamadas de spread-F 3-m. 

. 

3.3.1.1 O radar de Jicamarca-JULIA 
 

O radar de Jicamarca é equipado com um arranjo de 288x288 antenas com 

uma largura de feixe pequena, ao redor de 1°. O arranjo de antenas é formado por 

64 módulos independentes de 12x12 dipolos cruzados (KUDEKI; 

BHATTACHARYYA,1999). O modo JULIA (Jicamarca Unattended Long-term 

Investigations of the Atmosphere) é um modo de espalhamento coerente e opera a 

50 MHz (mais precisamente 49,92 MHz) e tem uma largura de banda receptora de 1 

MHz. O sistema de transmissão consiste em um par de transmissores de 30 kW de 

potência e os pulsos gerados possuem uma largura entre 0,8 µs e 15 µs.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Resultados e discussões para o período geomagneticamente calmo, 

durante a fase descendente do ciclo solar  23 (2002-2003) 

 

Neste capitulo apresentaremos resultados obtidos através de dados de duas 

ionossondas do tipo CADI e 09 receptores GPS-TEC localizados no setor brasileiro. 

Na Figura 35 é mostrado o mapa com a localização das ionossondas e dos GPSs. A 

ionossonda de Palmas está próxima à região equatorial (10,2° S; 48,2°O; Dip-

latitude 5,5°S) e de São José dos Campos está localizada próxima da crista da EIA 

(23,2° S; 45,9°O; Dip-latitude 20,2°S), indicadas com ícones amarelos no mapa, a 

estação de GPS-TEC localizada na região equatorial está indicada no mapa com 

ícone vermelho e as estações restantes localizadas em baixas latitudes estão 

indicadas com ícones azuis.  

A Tabela 1 mostra o nome de todas as estações de ionossondas e GPS-

TEC utilizadas neste trabalho, as abreviaturas, as coordenadas geográficas, os Dip-

latitudes e as relações entre horário local e universal para cada uma das estações 

GPS e ionossondas. Os dados de GPS são disponibilizados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas (IBGE), sob a responsabilidade da Rede Brasileira de 

Monitoramento Continuo dos Sistemas GNSS-RBMC. 

 Os dados de VTEC foram obtidos através do processamento dos dados de 

GPS, o programa utilizado para o processamento foi UTECDA. Os dados das 

ionossondas foram obtidos durante os anos de 2002 e 2003 (com a finalidade de 

completar um ano de dados) e de GPS durante o ano de 2002 (fase descendente do 

ciclo solar 23), na Figura 36 mostra-se a variação do fluxo solar desde janeiro de 

1987 a dezembro de 2017, com a intenção de localizar o período estudado dentro do 

ciclo solar. 

Nesta seção, pretende-se investigar a frequência de ocorrência e o papel do 

PRE na geração de irregularidades ionosféricas de grande e média escala durante 

períodos geomagneticamente calmos. São considerados dias geomagneticamente 

calmos aqueles dias com índice Kp<4 (Wrenn et al.1987). É importante ressaltar que 

para período geomagneticamente calmo serão estudadas apenas as irregularidades 

ionosféricas formadas logo após o pôr do sol (“fresh spread-F”). Segundo Fagundes 

et al., (2009), “fresh spread-F” são detectadas entre 18:00-21:00 horário local (LT) e 
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são geradas próximo ao sítio de observação. Assim, para estudar as irregularidades 

do tipo “fresh” vamos restringir a análise de dados entre 17:00-24:00 LT. Estas 

irregularidades quando observadas por ionossondas apresentam uma assinatura 

característica nos ionogramas, conhecido como spread-F. Geralmente estas 

irregularidades ionosféricas estão associadas a uma rápida subida da camada-F, 

logo após o entardecer. Está rápida subida da camada F está associada a uma 

intensificação do campo elétrico zonal (direcionado para leste) antes de reverter 

para oeste. Este fenômeno é chamado pico de pré-reversão (PRE). 

 

Figura 35- Mapa do setor brasileiro com a localização das Ionossondas e estações GPS-
TEC. Os marcadores amarelos indicam as ionossondas; os marcadores vermelhos indicam 
as estações GPS-TEC equatoriais e os marcadores azuis indicam as estações GPS-TEC de 
baixa latitude. O equador magnético também é mostrado na figura. 

 

        Fonte: Autor. 

 



92 
 

Tabela 1- Estações de GPS e Ionossondas com seus respectivos símbolos, coordenadas 
geográficas, Dip. Latitude (2002) e horário local. 

Estações Símbolos 
Lat. Geo. 

(+N) 

Long. Geo. 

(+O) 

Dip Lat. 

(+N) 

Horário 

Local (LT) 

GPS 

Imperatriz IMPE -5,5 -47,5 -3,8 
LT=UT-

3,17 

Fortaleza FORT -3,7 -38,5 -7,4 
LT=UT-

2,56 

Cuiabá CUIB -15,6 -56,1 -8,1 
LT=UT-

3,74 

Recife RECF -8,1 -34,9 -14,1 
LT=UT-

2,33 

Salvador SALV -13,0 -38,5 -15,7 
LT=UT-

2,56 

Pres. 

Prudente 
PREP -22,1 -51,4 -15,7 

LT=UT-

2,86 

Curitiba CURI -25,4 -49,2 -19,3 
LT=UT-

3,43 

Porto Alegre PAOL -30,1 -51,1 -21,7 
LT=UT-

2,89 

Rio de Janeiro RIOD -22,8 -43,3 -20,6 
LT=UT-

3,28 

IONOSSONDA 

Palmas PAL -10,2 -48,2 -5,5 
LT=UT-

3,21 

São José dos 

Campos 
SJC -23,2 -45,9 17,6 

LT=UT-

3,06 

Fonte: Autor. 
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Figura 36- Média diária do fluxo solar com comprimento de onda de 10,7cm (F 10,7) 
observados durante: (A) o período de janeiro de 1987 a dezembro de 2017 e (B) o período 
de janeiro de 2000 a dezembro de 2006. A faixa amarela indica o período de 2002 e 2003. 

 

Fonte: Autor. 

 

Analisando ionogramas (assinatura de spread-F) e extraindo os parâmetros 

ionosféricos (foF2, h´F e hpF2) é possível investigar a evolução temporal da altura 

da base e do pico da camada-F (h´F e hpF2) e a frequência crítica da camada F2 

(foF2, densidade máxima do pico camada-F). Neste trabalho foi analisada a relação 

entre PRE e a intensidade da anomalia de ionização equatorial (EIA). Além disso, foi 

investigado o efeito da EIA na ocorrência e desenvolvimento de spread-F. Será 

analisada a variabilidade média diária do VTEC e a segunda intensificação que a 

EIA pode sofrer após o pôr do sol, para tanto observou-se mapas de VTEC a partir 

de dados das estações de GPS da Rede Brasileira de Monitoramento (RBMC), das 

estações citadas na Tabela 1. 

 

4.1.1 Variabilidade dia-a-dia e mensal do PRE e Spread-F 

 

As irregularidades ionosféricas de grande escala, também chamadas de 

bolhas de plasma, se estendem desde a região equatorial até baixas latitudes, em 

ambos os hemisférios. Por outro lado, existem irregularidades ionosféricas que ficam 

confinadas na região equatorial e são chamadas de irregularidades de média escala 

(“bottom side spread-F”). Assim, utilizando dados ionosféricos das estações PAL 

(próximo ao equador magnético) e SJC (baixas latitudes) quase alinhadas ao 

meridiano magnético é possível distinguir se uma determinada irregularidade é de 

grande escala ou bottom side. 
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A instabilidade Rayleigh-Taylor é o principal mecanismo de geração de 

irregularidades ionosféricas equatorial, sabe-se que a instabilidade se inicia devido a 

uma perturbação na densidade eletrônica na base da camada F (ABDU et., 1983). 

No entanto, a altura da base da camada F e a velocidade de subida da camada, 

durante o PRE, são fatores importantes para o desenvolvimento da irregularidade 

ionosférica (ABDU et al., 1983, FEJER; SCHERLIESS; PAULA, 1999). Fagundes et 

al. (2009) sugeriram que se a base da camada atinge uma altura acima de 300 km 

durante o PRE, então existe condições favoráveis para a geração de “fresh ESF”. 

Com o intuito de investigar a relação entre a altura da base da camada-F (h’F) 

e a geração das irregularidades ionosféricas ”fresh ESF”, será investigado o 

comportamento da variação diária do h´F para cada mês. Portanto, comportamento 

médio mensal do h’F será calculado com base na variação dia-a-dia da variação 

diária do h´F (Figura 37). No entanto, antes de iniciar a apresentação da análise de 

dados é importante distinguir os dois diferentes tipos de médias que foram 

realizadas nesta investigação. Utilizando os seguintes critérios: 

 

1. A primeira média mensal do valor máximo de h´F foi feita da seguinte forma: 

utilizando-se a variação diária do h’F para um determinado mês, faz-se a média 

da variação diária mensal do h´F. Assim, obtêm-se o comportamento médio 

mensal para todos os meses do ano do h’F. O próximo passo é anotar o valor 

máximo do h´F para cada mês e o respectivo horário de ocorrência (Veja Figura 

37 e Tabela 2). Chamaremos esta média mensal do h´F de ´ 	 1 . 

 

2. A segunda média mensal do valor máximo do h´F é calculado da seguinte 

forma: Extrai-se o valor máximo do h´F da variação diária do h´F (logo após do 

pôr do sol), independente do horário de ocorrência (veja Figura 38 e Tabela 3). 

Anotou-se o valor máximo do h´F e o correspondente horário de ocorrência deste 

máximo. Posteriormente, calcula-se a média mensal do máximo do h´F e horário 

de ocorrência.  Chamaremos esta média mensal do h´F como ´ 	 2  (veja 

Figura 38 e Tabela 3). 

Neste sentido, será apresentada na Figura 37, variabilidade dia-a-dia da 

variação noturna entre 17:00 e 24:00 LT (20:00 - 03:00 UT) do h´F para o período 

em que houve dados simultâneos em Palmas (linhas vermelhas) e São José dos 

Campos (linhas azuis) nos anos de 2002 e 2003. A linha preta indica o 
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comportamento médio mensal do h´F. A média mensal do valor máximo de h´F foi 

extraído desta análise ( ´ 	 1 ). A Tabela 2 apresenta o ´ 	 1  e respectivo 

horário de ocorrência (PAL) entre 17:00 e 24:00 LT, para diferentes meses dos anos 

de 2002 e 2003. Para calcular o ´ 	 1  foi utilizado o critério 01. Nas estações 

ionossonda de SJC e PAL tem dados disponíveis para os meses de abril a outubro 

no ano de 2002 e nos meses de julho a dezembro no ano de 2003. 

 

Figura 37- Gráficos mostrando a variação dia-a-dia do parâmetro ionosférico h´F obtidos na 
estação ionossonda de Palmas (linhas vermelhas) e São José dos Campos (linhas azuis) 
em função do tempo local, entre 17:00 e 24:00. Os dados foram obtidos no período de 01 de 
abril a 31 de outubro de 2002 e 01 de julho a 30 de dezembro de 2003. A linha preta 
representa comportamento média mensal do h’F. 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 2- Valores máximos de h´F utilizando o critério 01( ´ 1 ) e o horário local de 
ocorrência (média). 

Mês 
Valores máximos de 

´ 1  (km) 
LT (h) 

Abril (2002) 333 20:10 

Maio (2002) 331 20:30 

Junho (2002) 290 22:10 

Julho (2002 e 2003) 280 21:45 

Agosto (2002 e 2003) 306 21:45 

Setembro (2002 e 

2003) 
347 19:45 

Outubro (2002 e 

2003) 
382 19:20 

Novembro (2003) 364 20:20 

Dezembro (2003) 386 19:40 

Fonte: Autor 

 

A Figura 37 apresenta variabilidade dia-a-dia dos valores máximos do h´F 

entre 17:00 e 24:00 LT obtidos na estação ionossonda de Palmas em (pontos 

pretos) e a média mensal do máximo do h´F ( ´ 	 2 ) e horário de ocorrência 

(pontos vermelhos) para diferentes meses dos anos de 2002 e 2003. A Tabela 2 

apresenta o ´ 	 2  e respectivo horário de ocorrência (PAL) entre 17:00 e 24:00 

LT ,para diferentes meses dos anos de 2002 e 2003. Para calcular o ´ 	 2  foi 

utilizado o critério 02.  

Notou-se em PAL que após as 18:00 LT o h´F eleva-se gradativamente com o 

passar do tempo, até atingir um máximo e logo após inicia uma descida. O horário 

do máximo e o valor máximo do h´F possui uma variabilidade mensal. Os valores do 

´ 	 1  variam de 364 a 386 km entre 19:40 e 20:20, de 333 a 382 km entre 19:20 

a 20:10 e 280 a 331 km e entre 20:30 e 22:10 LT, no verão (novembro e dezembro), 

equinócio (abril, setembro e outubro) e inverno (maio, junho, julho e agosto), 

respectivamente. Durante o verão e equinócio nota-se uma rápida subida da base 

da camada F que está relacionada com o PRE que por sua vez pode explicar a 

variabilidade da variação noturna do h´F (Figura 37) e do ´ 	 1  mostrada na 
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Tabela 2. Outra característica importante é que ´ 	 1  ocorre por volta das 19:30 

LT no verão e equinócio e cerca de 2 horas mais tarde no inverno (21:30 LT).  

Em SJC (baixas latitudes) o efeito do PRE no parâmetro h´F é menos intenso 

visto que está estação não é equatorial, o PRE e um fenômeno tipicamente 

equatorial. No entanto na Figura 37 (painéis à direita, linhas azuis) é possível notar a 

assinatura do PRE em algumas noites. Mas o comportamento do ´ 	 1  não 

apresenta uma nítida assinatura do PRE. Ou seja, o PRE não é o único fator que 

controla a altura da camada em baixas latitudes, logo após o entardecer. 

Provavelmente o acoplamento atmosfera neutra-ionosfera (ventos meridionais) deve 

contribuir com a variação da altura da camada-F em baixas latitudes e assim se 

estabelece um processo de competição entre PRE e ventos termosféricos em baixas 

latitudes. 

 

 

Figura 38- Gráficos mostrando a variação dia-a-dia dos valores máximos de h´F obtidos na 
estação ionossonda de Palmas (pontos pretos) em função do tempo local, entre 17:00 e 
24:00. Os dados foram obtidos no período de 01 de abril a 31 de outubro de 2002 e 01 de 
julho a 30 de dezembro de 2003. Os pontos vermelhos representam ´ 	 2 . 

 

      Fonte: Autor 
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Tabela 3- Valores máximos de h´F utilizando o critério 02 ( ´ 2 ) e o horário local de 
ocorrência (média). 

Mês 
Valores máximos 

de ´ 2  (km)
LT (h) 

Abril (2002) 354 20:10 

Maio (2002) 344 20:35 

Junho (2002) 303 21:50 

Julho (2002 e 2003) 304 21:30 

Agosto (2002 e 

2003) 
314 20:20 

Setembro (2002 e 

2003) 
356 20:15 

Outubro (2002 e 

2003) 
395 19:30 

Novembro (2003) 392 19:45 

Dezembro (2003) 397 19:40 

Fonte: Autor 

 

Também, notou-se que em SJC (baixas latitudes) que a base da camada-F 

não teve uma subida significativa nos meses de agosto e setembro, provavelmente 

devido a uma combinação de um PRE menos intenso e os ventos termosféricos 

estarem soprando do hemisfério norte (verão) para o sul (inverno). Assim, 

contribuindo para forçar a decida da camada-F, como observado nos meses abril a 

agosto. Por outro lado, nos meses de outubro a dezembro quando estes ventos 

mudam de sentido, podendo contribuir com a subida da base da camada-F. Esses 

resultados concordam com o trabalho do Abdu, Bittencourt e Batista (1981), que 

utilizando dados de ionossonda concluíram que a amplitude do PRE em Fortaleza é 

maior em dezembro e nos meses de equinócio quando comparado com o mês de 

junho, além disso no mês de junho, o h’F médio atinge o seu valor máximo até uma 

hora e meia mais tarde que nos outros meses. 

Batista (1986) utilizando dados de ionossonda e simulação numérica, 

investigou o efeito do PRE em Fortaleza e notou que no verão a intensidade do PRE 

é maior do que nos equinócios e no inverno tem a menor intensidade. Esses 

resultados concordam com o presente trabalho. Segundo Abdu, Bittencourt e Batista 
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(1981) e Batista, Abdu e Bittencourt et al. (1986), a assimetria sazonal das derivas 

verticais deve-se principalmente ao alinhamento entre o terminadouro solar e o 

meridiano magnético. No verão o ângulo formado entre o terminadouro solar e o 

meridiano magnético é relativamente pequeno provocando um desacoplamento 

quase instantâneo entre os pontos conjugados das regiões E e F, logo após o pôr do 

sol, resultando em um PRE mais intenso e com menor duração. 

As irregularidades ionosféricas spread-F apresentam uma variação sazonal 

característica em cada setor do globo terrestre em função do ciclo solar e atividade 

geomagnética (ABDU, BITTENCOURT; BATISTA,1981). As irregularidades de 

grande escala se formam na região equatorial e se estendem até regiões de baixa 

latitude, enquanto as irregularidades “bottom side” ficam confinadas na região 

equatorial. Com o intuito de analisar a variabilidade sazonal em período calmo nos 

anos de 2002 e 2003 (período descendente do ciclo solar 23) será investigada a 

ocorrência mensal ESF simultaneamente nas estações de Palmas (próxima do 

equador magnético) e São José dos Campos (baixa latitude). Essas estações estão 

quase alinhadas ao meridiano geomagnético, sendo assim possível distinguir se 

uma determinada irregularidade é de grande escala ou “bottom side”. O instrumento 

utilizando para investigar a parte inferior da ionosfera será a ionossonda do tipo 

CADI. 

A Tabela 4 apresenta o número de dias analisados em PAL e SJC, a variação 

mensal da ocorrência de ESF observada em PAL, à ocorrência de ESF de larga 

escala observada simultaneamente em PAL e SJC, a ocorrência de ESF de “botton 

side” observada em PAL e ocorrência de spread-F observado apenas em SJC. É 

importante ressaltar que nos meses de abril a junho apresentam dados de 2002, nos 

meses de julho a outubro apresentam dados dos anos de 2002 e 2003 e nos meses 

de novembro e dezembro apresentando dados de 2003.   
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Tabela 4- Ocorrência mensal de spread-F na estação ionossonda de Palmas e São José 
dos Campos no horário de 17: 00 LT as 24:00 LT e no período de 1° de abril de 2002 a 30 
de dezembro de 2002 e de julho a 30 de dezembro de 2003. 

Mês  

Dias 

analisados 

(PAL e SJC) 

Dias com 

spread-F 

(PAL) 

ESF (PAL e 

SJC) 

Dias com 

spread-F 

“botton side 

“(PAL) 

Dias com 

spread-F 

(somente 

em SJC) 

ABR (2002)   

 
15 7(46,6%) 3 4 0 

MAI (2002) 

 
22 12(54,55%) 0 12 0 

JUN (2002) 

 
19 14(73,68%) 0 13 1 

JUL (2002 

e 2003) 

 

51 39(76,48%) 19 18 2 

AGO (2002 

e 2003) 

 

52 45(86,54%) 20 25 0 

SET (2002 

e 2003) 

 

54 46(85,2%) 24 22 0 

OUT (2002 

e 2003) 

 

51 49(96,12%) 37 12 0 

NOV (2003) 29 27(93,1%) 20 7 0 

DEZ (2003) 31 30(96,77%) 22 8 0 

Fonte: Autor. 
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Figura 39- Histograma com a ocorrência mensal de ESF “botton side” (colunas verdes), 
ocorrência mensal de ESF de larga escala (colunas vermelhas). As colunas brancas indicam 
os meses com ausência de dados em Palmas e / ou São José dos Campos. Os dados foram 
obtidos na estação ionossonda de Palmas e São José dos Campos no horário de 17: 00 LT 
as 24:00 LT e no período de 01 de abril de 2002 a 30 de dezembro de 2002 e 01 de julho a 
30 de dezembro de 2003. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 39 apresenta a variação mensal da ocorrência de ESF “botton side” 

em PAL (colunas verdes) e a ocorrência de ESF de larga escala, irregularidades 

observadas simultaneamente em PAL e SJC (colunas vermelhas).  As colunas 

brancas indicam os meses com ausência de dados em Palmas e / ou São José dos 

Campos. A ocorrência de spread-F próxima ao equador magnético (PAL) é maior 

nos meses de novembro e dezembro (verão), superior a 90% dos dias. Por outro 

lado, a mínima ocorrência de ESF ocorre durante os meses de inverno (maio a 

julho), inferior que 30%. Os meses de agosto e setembro a ocorrência de spread-F 

está em torno de 80%.  

A ocorrência simultânea de ESF em ambas as estações (PAL e SJC) que 

caracteriza a geração de irregularidades de grande escala é mostrada na Figura 39 

pelas colunas vermelhas. A ocorrência de ESF simultaneamente (na mesma noite) 
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em ambas as estações é máxima nos meses de outubro a dezembro (62% a 70%) e 

mínima nos meses de abril a agosto (20% a 39%), não houve ocorrência de ESF de 

grande escala nos meses de maio e junho. Por outro lado, a ocorrência de ESF 

“botton side” em PAL é mínima nos meses de outubro a dezembro (23% a 26%) e 

máxima nos meses de maio (55%), junho (74%) e agosto (48%).  

Vale enfatizar que não é comum a observar irregularidades ionosféricas 

somente em baixa latitude e ausência das mesmas na região equatorial. No entanto 

nos dias 28 de junho de 2002, 8 de julho de 2002 e 17 de julho de 2003 ocorreu 

spread-F em SJC, mas não ocorreu spread-F em PAL (Tabela 4). Tais 

irregularidades observadas somente em regiões de baixa latitude podem estar 

relacionadas à ocorrência de frente de onda de média escala (Medium scale 

traveling ionospheric disturbances -MSTIDs). 

Esses resultados apresentam uma concordância com os trabalhos de Abdu, 

Bittencourt e Batista. (1981) e Batista (1986). Abdu, Bittencourt e Batista (1981) 

utilizando dados da ionossonda em Fortaleza e Huancayo, concluíram que em 

Fortaleza a ocorrência de ESF tipo range é máxima no período de setembro a 

março, e mínima nos meses de inverno. Batista (1986) utilizando dados obtidos por 

ionossonda em Fortaleza, Huancayo e Cachoeira Paulista, observaram que na 

região brasileira a ocorrência de ESF tipo range é máxima nos meses de novembro 

e dezembro. Os resultados apresentados também concordam com os resultados 

obtidos por Cueva (2013), que através da ionossondas em São Luís, Christmas 

Island e Jicamarca, concluiu que na região brasileira a máxima ocorrência de ESF 

acontece nos meses de novembro a fevereiro. 

Uma análise entre a variação da subida da camada (Figuras 37 e 38) e a 

ocorrência de geração de ESF (Figura 39), observa-se que a ocorrência de ESF 

“botton side” em PAL e de ESF em larga escala (PAL e SJC) é máxima nos meses 

de outubro a dezembro, meses em que ´ 1 	atinge os maiores valores PAL e 

em SJC o ´ 1 	não sofre a descida próximo ao pôr do sol. Isto sugere que o 

acoplamento região equatorial- baixa latitude é importante para a formação de 

irregularidade spread-F de grande escala, como sugerimos anteriormente os ventos 

transhemisféricos devem cumprir um papel importante na elevação da base da 

camada em SJC e consequentemente contribuir na geração de irregularidades de 

grande escala. 
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A ocorrência ESF “botton side” em PAL e de ESF em larga escala (PAL e 

SJC) é mínima nos meses de maio a junho, meses que os ´ 1 	atingem os 

menores valores. Verifica-se que no mês de abril há uma baixa ocorrência de ESF 

(PAL), mesmo apresentando valores de ´ 	 1  superiores aos valores de meses 

de inverno, talvez esse valor se justifique pelo fato de apenas 50% dos dias deste 

mês terem dados disponíveis, então não se deve ao fenômeno e sim a falta de 

dados. 

Os resultados apontam que a dependência da ocorrência de “fresh ESF” com 

a sazonalidade e atividade solar pode ser explicada pelos correspondentes efeitos 

no PRE da deriva vertical, concordando com a conclusão obtida por Batista, Abdu e 

Bittencourt (1986) e Ram et al. (2006). Isso implica que em períodos 

geomagneticamente calmos a variabilidade do PRE contribui significativamente para 

a variabilidade de ocorrência do ESF. Ram et al. (2006) utilizando dados das 

ionossondas em Trivandrum e Waltair, perceberam que existe uma boa 

correspondência da média mensal da velocidade do PRE da deriva vertical com 

frequência de ocorrência de cintilação VHF. Batista (1986) utilizando dados da 

ionossonda de Fortaleza, concluiu que em Fortaleza a ocorrência de ESF tipo range 

é maior nos meses em que velocidade do PRE da deriva vertical é maior. 

A Figura 40 mostra a ´ 	 2  (linha azul), a ´ 	 2  para os dias com 

ocorrência de ESF (linha vermelha), a ´ 	 2  para os dias sem ocorrência de 

ESF (linha laranja) e a ocorrência de ESF nos dias que os valores máximos do h’F 

superam o ´ 	 2  (colunas verdes), dados obtidos em Palmas entre 17:00 e 

24:00 LT (20:00 - 03:00 UT), para diferentes meses do ano de 2002 e 2003. Nota-se 

na Figura 40 que em todos os meses estudados, o ´ 	 2  em Palmas é menor 

que o ´ 	 2  para dias com ocorrência de ESF e maior que o ´ 	 2  para 

dias sem ocorrência de ESF. Vale ressaltar que ´ 	 2  para dias com ocorrência 

ESF atinge os maiores valores nos meses de verão. 

Percebeu-se na investigação que quando ocorre spread-F próximo ao 

equador magnético (PAL) o máximo do h´F supera o ´ 	 2  de 58% a 70% dos 

dias nos meses de outubro a dezembro, 57% a 80% dos dias nos meses de abril a 

julho e 60% a 70% nos meses de agosto e setembro. Isso quer dizer que quando a 

base da camada F ultrapassa certa altitude então existem condições favoráveis para 

a geração de “fresh ESF”, Fagundes et al. (2009) sugeriram que quando a base da 
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camada F ultrapassa 300 km altitude após o por do sol, tem-se então condições 

favoráveis para a geração de “fresh ESF”.  

No entanto, existe condições favoráveis para a geração de “fresh ESF” após o 

pôr do sol (PRE) quando a base da camada F atinge ou ultrapassa uma altitude 

limiar, mas altura limiar tem um comportamento sazonal. Ou seja, para cada mês do 

ano existe um valor para esse limite, sendo maior nos meses de outubro a dezembro 

e menor nos meses de abril a agosto. É importante ressaltar que o ´ 	 2  para 

dias com ocorrência ESF de larga escala é maior quando comparado com ´ 	 2  

para dias de ocorrência “bottom side ESF”, ou seja, o limiar do h’F que cria 

condições favoráveis para a geração de “fresh ESF” é maior na geração de ESF de 

grande escala quando comparado com os dias de ocorrência “bottom side ESF”. 

 

Figura 40- Histograma mostrando ´ 	 2  (linhas azuis), o ´ 	 2  com ocorrência de 
ESF (linhas vermelhas), ´ 	 2  quando não houve a ocorrência de ESF (linhas 
laranjado) e ocorrência de ESF (colunas verdes) quando o máximo de h´F supera a 
´ 	 2 ,  os dados foram obtidos na estação ionossonda de Palmas entre 17: 00 as 24:00 

LT e no período de 01 de abril de 2002 a 30 de dezembro de 2002 e 01 de julho a 30 de 
dezembro de 2003. 

 

       Fonte: Autor. 
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As Figuras 41 a 49 mostram exemplos de ionogramas com spread-F (tipo 

range ou frequência). Nos dias 22/04/2002, 01/05/2002, 01/06/2002, 06/07/2002, 

16/08/2002, 20/09/2002, 17/10/2002, 03/11/2003 e 24/12/2003 o valor de h’F medido 

em Palmas ultrapassa o valor de ´ 	 2  durante o PRE e logo após observamos 

a ocorrência de spread-F. No dia 22 de abril de 2002 (Figura 41) o h’F ultrapassa o  

´ 	 2  do mês de abril (354 km) as 21:05 LT e atinge o valor máximo de 379 km  

as 21:20 LT, as 21:40 LT  observamos a ocorrência de spread-F.  

 

Figura 41- Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 	 2 (linha vermelha), 
obtido em 22 de abril de 2002. 

 

    Fonte: Autor. 
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Figura 42- Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 	 2 (linha vermelha), 
obtido em 10 de maio de 2002. 

 

    Fonte: Autor. 

 

Figura 43 - Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 	 2 (linha vermelha), 
obtido em 01 de junho de 2002. 

 

    Fonte: Autor. 
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Figura 44- Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 	 2 (linha vermelha), 
obtido em 06 de julho de 2002. 

 

    Fonte: Autor. 

 

Figura 45 - Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 2 (linha vermelha), 
obtido em 16 de agosto de 2002. 

 

    Fonte: Autor. 
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Figura 46 - Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 2 (linha vermelha), 
obtido em 20 de setembro de 2002. 

 

    Fonte: Autor. 

 

Figura 47- Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 2 (linha vermelha), 
obtido em 17 de outubro de 2002. 

 

    Fonte: Autor. 
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Figura 48- - Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 2 (linha vermelha), 
obtido em 03 de novembro de 2003. 

 

   Fonte: Autor. 

 

 

Figura 49- - Ionogramas indicando a ocorrência de irregularidades ionosféricas spread-F 
range em Palmas quando o valor máximo de h’F é maior que ´ 2 (linha vermelha), 
obtido em 24 de dezembro de 2003. 

 

   Fonte: Autor. 
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4.1.2 Variabilidade mensal do VTEC e da EIA 

 

O TEC é um dos parâmetros mais importantes para a caracterização das 

propriedades da ionosfera, sendo calculada pela integral da densidade eletrônica ao 

longo do caminho entre o satélite e o receptor (HUANG; CHENG; CHEN, 1989). A 

variação do VTEC depende da hora local, sazonalidade, atividade solar e de 

condições geomagnéticas. A EIA é caracterizada pela depressão da densidade 

eletrônica no equador geomagnético e duas cristas em aproximadamente de ± 17° a 

± 20° de dip- latitude (APPLETON, 1946), essa estrutura da ionosfera equatorial 

acontece porque o plasma na região F equatorial é elevado a altas altitudes pela 

deriva vertical ( ) durante o dia, e por sua vez difundido ao longo das linhas 

campo geomagnético e depositado em baixas latitudes. 

Após o pôr do sol o PRE da deriva vertical eleva a base da camada a grandes 

altitudes onde os efeitos de recombinação são menores e as colisões são raras, 

resultando em uma condição favorável para formação de irregularidades de plasma 

(RAM et al.,2006). O VTEC de estações equatoriais e de baixa latitude será 

analisado para investigar o efeito da atividade solar na intensidade da EIA. O 

conjunto de dados utilizados refere-se aos anos de 2002 e 2003 

Os gráficos de contorno da Figura 50 mostram a variação mensal média do 

VTEC (elétrons/m2) ao longo de 2002 para Fortaleza (FORT, 3,7° S; 38,5° W; Dip 

lat. 4,88° S) e Recife (RECF, 8,05° S; 34,9° W; Dip lat. 14,1° S). As cores indicam a 

intensidade do VTEC (1 TEC = 1016el/m2).  A tarja branca indica a ausência de 

dados na estação GPS de Fortaleza no mês de fevereiro as 15:00 as 21:00 LT.  

Observa-se no primeiro painel da Figura 50 uma intensificação do VTEC em 

Fortaleza de março a maio entre às 09:00 e 18:00 LT e nos meses de setembro a 

novembro entre 11:00 e 17:00 LT. Já no segundo painel percebemos que a 

intensificação do VTEC em Recife acontece nos meses de janeiro a maio entre às 

10:00 e 21:00 LT e nos meses de setembro a dezembro entre 13:00 e 18:00 LT. 

Ainda na estação de Recife nota-se uma segunda intensificação por volta das 19:00 

LT nos meses março, abril, setembro e outubro. Nos meses de janeiro e fevereiro a 

segunda intensificação é observada após as 19:00 LT. 

Vale ressaltar que VTEC na estação de Fortaleza de janeiro a maio e de 

setembro a dezembro entre 09:00 e 19:00 LT é menor que a estação de Recife para 

os mesmos períodos e horários, isso acontece porque o plasma que é removido da 
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região equatorial é depositado pelo processo de difusão ao longo das linhas de 

campo magnético em regiões de baixa latitude. Porém, a estação de Recife está 

mais próxima do pico da EIA que a estação de fortaleza. 

 

Figura 50- Gráfico mostrando a variação mensal do VTEC (1 TEC = 1016el/m2) com dados 
obtidos das estações GPS de Fortaleza localizada próxima à região equatorial e de Recife 
localizada próxima à crista da EIA, em função do tempo universal, no ano de 2002. A 
ausência de dados está sendo representado pela tarja branca.   

 
Fonte: Autor. 

 

Com finalidade de analisar a variação latitudinal do VTEC em função do 

tempo UT e entender o comportamento da crista sul da EIA, gerou-se gráficos 

(Figura 51) de contorno com valores médios mensais de VTEC entre as latitudes 

geográficas de -5° e -30,07°S para cada mês de 2002, utilizando as estações 

indicadas na Tabela 1 (veja detalhes das coordenadas, Dip latitude e relação entre 

UT e LT). No mês de abril de 2002, a crista sul da EIA surge após as 9:00 LT, por 

volta das 10:00-17:00 LT a anomalia tem o seu máximo desenvolvimento e sua 

crista se estende até 21,5°S de latitude geográfica. Após esse horário a anomalia 
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sofre decaimento na sua intensidade. Entretanto, a crista da EIA sofre uma segunda 

intensificação entre 18:45 e 20:00 LT, localizada entre 7,5° e 10°S, devido ao PRE 

gerado pelo dínamo da região F. 

Nos meses de inverno de 2002 a crista sul da EIA se forma após as 09:00 LT 

e desaparece após as 19:00 LT e apresenta a presença de uma segunda 

intensificação apenas no mês de agosto. A crista sul para os meses de junho e julho 

não ultrapassa 7,5° S de latitude. No mês de setembro de 2002 surge após as 10 

LT, por volta das 12:00-17:00 LT a anomalia tem o seu máximo desenvolvimento, 

com sua crista se estendendo até 20°S e então sofre decaimento na intensidade, 

porém uma segunda intensificação crista sul da EIA é observada entre 19:00 e 21 

LT  

Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002 a crista sul da EIA 

apresenta um pico de intensidade entre às 12:00-18:00 LT. Uma segunda 

intensificação EIA é observada entre 19:00 e 20:00 LT para esses meses e sua 

crista ultrapassa 20°S nos meses de outubro e novembro. Nos meses de verão e 

equinócio é observada uma segunda intensificação da crista sul da EIA e observa-se 

que a anomalia tem maior intensidade, duração e extensão latitudinal quando 

comparada com os meses do inverno. Nos meses em que a EIA é bem 

desenvolvida, percebe-se a maior ocorrência de ESF, que concorda com trabalho de 

Jayachandran et al. (1997) e Rao et al. (1988). Vale ressaltar que segunda 

intensificação da EIA observada após o pôr do sol está relacionado com o efeito do 

PRE na base da camada. 

Jayachandran et al. (1997) utilizando dados de quatro estações que cobrem 

do equador a crista norte da anomalia no setor indiano, analisaram quatro dias com 

mesmo nível de pico de h’F, em dias de ocorrência de ESF perceberam que próximo 

ao entardecer a taxa de foF2 teve um aumento acentuado quando comparado com 

os demais dias. Consideraram então que o estudo da variabilidade dia-a-dia da 

ocorrência do ESF tem que se levar em consideração a intensidade da EIA, ou seja, 

a EIA bem desenvolvida fornece condições necessárias para ocorrência e 

desenvolvimento da ESF. 

Raghava Rao et al. 1988 utilizando a variação diurna da razão da densidade 

eletrônica entre Ahmedabad e Watair (ionossondas) a uma altitude de 270 e 300 km, 

concluíram que nos dias de ocorrência de ESF acontece um brusco aumento da 

intensidade da EIA após as 17:00 LT e anterior a ocorrência de ESF, ou seja, eles 
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sugerem que uma segunda intensificação da anomalia é uma condição necessária 

para ocorrência de ESF. Além disso, o resultado mostra uma forte dependência da 

intensidade da EIA após o pôr-do-sol com o PRE, que é consistente com o resultado 

de Abdu (2001) obtido através de ionossondas (equatoriais e de baixa latitude) e 

GPSs localizados no setor brasileiro no período de 2002-2003. 

 

Figura 51 - Gráfico mostrando a variação mensal do VTEC (1 TEC = 1016 ele/m2) em função 
da latitude geográfica das estações GPS e do tempo universal de diferentes satélites em 
nove estações GPS (tabela 1), para o ano de 2002.  

 

   Fonte: Autor. 

 

A Figura 52 apresenta a ocorrência de uma segunda intensificação da crista 

sul da EIA (colunas vermelhas) e ocorrência de ESF em PAL quando há a presença 

de uma segunda intensificação da EIA (colunas azuis), os dados foram obtidos na 

estação ionossonda de Palmas no horário de 17: 00 LT as 24:00 LT e de diferentes 

satélites de nove estação GPS (tabela 1), no ano de 2002. No mês de abril em 

93,33% dos dias acontece à segunda intensificação da EIA. Nos meses seguintes, a 

ocorrência decresce até atingir o mínimo de 42% no mês de junho, assumindo a 

partir de então um padrão crescente nos valores de ocorrência da segunda 
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intensificação da EIA, atingindo o máximo nos meses de outubro a dezembro (acima 

de 95%). Observa-se que pelo menos de 55% dos dias com ocorrência de ESF 

acontece também uma segunda intensificação da EIA.  

Observamos que uma crista da EIA bem desenvolvida combinada a uma 

segunda intensificação da crista da EIA, que ocorre após o pôr do sol é um dos 

processos que aumentam a taxa de crescimento da instabilidade integrada Rayleigh-

Taylor, propiciando condições necessárias para ocorrência e desenvolvimento da 

ESF. 

 

Figura 52- Histograma mostrando a ocorrência de uma segunda intensificação da crista sul 
da EIA (colunas azuis vermelhas) e ocorrência de ESF em PAL quando há a presença de 
uma segunda intensificação da EIA após o entardecer (colunas azuis), os dados foram 
obtidos na estação ionossonda de Palmas no horário de 17: 00 LT as 24:00 LT e GPS –TEC 
para o ano de 2002. 

ª çã 	 	 	 %

Crista sul da EIA(região brasileira) 
	 	 	

ª . 	 	 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Sem
  dados

Sem
  dados

Sem
  dados

 

         Fonte: Autor. 

 

4.2 Estudo da ocorrência de spread-F equatorial e Flutuação de fase do ROT 

durante o mês de março de 2015. Período em que ocorreu a tempestade 

geomagnética chamada São Patrick. 

 

Os sistemas de posicionamento e tecnologias relacionadas a 

telecomunicação das tecnologias se baseiam na propagação de ondas 

eletromagnéticas, no entanto a ocorrência de irregularidades ionosféricas equatoriais 
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interfere no sistema de posicionamento global (GPS). É importante lembrar que o 

sistema GPS é utilizado em smartphones, navegação, agricultura, aviação, etc. 

(MONICO, 2007). Dessa forma a ocorrência irregularidades ionosféricas na região 

equatorial e baixas latitudes têm sido alvo de estudo tanto durante períodos calmos 

e perturbados (HUANG; CHENG; HUANG, 1987; CÂNDIDO et al., 2011; WHALEN, 

2002; FEJER; SCHERLIESS; PAULA, 1999; ABDU et al., 2003, 2010; ABREU et al., 

2017; LI et al.,2008; RAM et al., 2006). 

O termo tempestade ionosférica é descrito como as perturbações que 

ocorrem na ionosfera terrestre durante uma tempestade geomagnética 

(ASTAFYEVA; ZAKHARENKOVA; FÖRSTER, 2015). No entanto, é bem conhecido 

que durante períodos de tempestade geomagnética, a ionosfera de alta latitude sofre 

um impacto inicial e consequentemente campos perturbados são 

mapeados/penetram até a região equatorial e baixa latitude através das linhas de 

campo magnéticos e/ou distúrbios ionosféricos propagantes (TIDs), que se 

propagam de alta latitude em direção as regiões equatoriais (DENARDINI et al, 

2011; VENKATESH et al., 2017).  

Embora a ionosfera de alta altitude sofra o impacto inicial das tempestades 

geomagnéticas e seja a fonte das TIDs, a influência dos campos elétricos 

perturbados é mais intensa nas regiões equatoriais e de baixa latitude devido à 

grande variabilidade eletrodinâmica e ionosférica. Portanto, a região equatorial e de 

baixa latitude é umas das regiões mais interessante e desafiadora da alta atmosfera 

terrestre para estudar os distúrbios ionosféricos durante extremas condições do 

clima espacial. As principais fontes possíveis de tempestades ionosféricas 

equatoriais e de baixa latitude incluem PPEFs, efeitos de IDDs, TIDs e mudanças na 

composição neutra (FEJER, 2011; FAGUNDES et al., 2016; VENKATESH et al., 

2017; FIGUEIREDO et al.,2017). 

No ciclo solar de número 24 houve uma forte tempestade geomagnética, 

chamada de São Patrick e seus efeitos ionosféricos tornaram-se foco de intensa 

investigação. O índice Dst durante esta tempestade atingiu -223 nT em 17 de março 

de 2015 às 23:00 UT (Figura 49). Essa tempestade foi causada por uma ejeção de 

massa coronal (CME) associado com um flare C9.1 que ocorreu às 02:00 UT em 15 

de março de 2015 (KATAOKA et al., 2015; NAYAK et al., 2016).  

Até o presente momento foi dedicado um esforço especial ao estudo dos 

diversos aspectos desta tempestade (KUAI et al., 2016; NAYAK et al., 2016; 



116 
 

CHERNIAKZ; AKHARENKOVA, 2015, MICHELIS et al., 2016; NAVA et al., 2016; 

JOSHI; SRIPATHI.; SINGH, 2016; FAGUNDES et al., 2016; KAKAD et al., 2016; 

RAMSING et al., 2015)  

a) Penetração de campos elétricos – PPEFs (ABDU et al., 1998; 

CHAKRABARTY et al., 2015; HUANG; FOSTER; KELLEY, 2007; FAGUNDES 

et al., 2016; VENKATESH et al., 2017) 

b) Dínamo ionosférico perturbado - DID (MARUYAMA, 2005; BLANC; 

RICHMOND,1980) 

c) Modificações do conteúdo eletrônico total (TEC) e da densidade eletrônica 

(ABDU et al., 2007; ABDU, 2005;; FAGUNDES et al.,2016.) 

d) Perturbações na deriva de plasma (SANTOS, 2013; SANDERS; HUANG.; 

OBER,2012); 

e) Alteração na concentração de O+ (JESUS et al., 2010; ASTAFYEVA; 

ZAKHARENKOVA; FÖRSTER, 2015) 

f) Resposta assimétrica dos hemisférios norte e sul (ZAKHARENKOVA et al., 

2018; ABREU et al., 2010) 

g) Modificações da anomalia de ionização equatorial (ABDU et al., 2009; ABDU 

et al, 1997; NOGUEIRA, 2009) 

h) Formação e inibição de irregularidades ionosféricas (RAY et al., 2015; 

BARBOSA et al., 2018; CARTER et al., 2016) 

 

É importante mencionar que Fagundes et al. (2016), Venkatesh et al. (2017), 

e Figueiredo et al. (2017) estudaram diferentes características dos distúrbios 

ionosféricos no setor americano devido à tempestade de São Patrick. Usando GPS-

TEC, Fagundes et al. (2016) investigaram os efeitos de tempestades ionosféricas 

positivas e negativas durante a fase principal e de recuperação, respectivamente. 

Venakatesh et al. (2017) estudaram a variação do campo elétrico zonal diurno 

induzida por tempestade, distúrbios na camada F equatorial, modificações na EIA, e 

consequentes mudanças espacial-temporal na densidade eletrônica durante essa 

tempestade ionosférica. Figueiredo et al. (2017) estudaram a propagação de TIDs 

de larga escala sobre os setores Americano Norte e Sul. Entretanto, ainda existem 

importantes aspectos sobre a tempestade São Patrick que ainda não foram 

explorados, principalmente a geração e inibição de irregularidades ionosféricas de 

grande e média escala no setor Latino Americano. 
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Uma das características das irregularidades equatoriais de grande escala, 

também chamadas de Bolhas de plasma, é o seu alinhamento as linhas do campo 

magnético terrestre e suas dimensões Leste-Oeste e Norte-Sul de centenas e 

milhares de km, respectivamente. Sabe-se que a densidade eletrônica no interior 

das bolhas de plasma é menor que a densidade de plasma ionosférico ambiente. 

Observações simultâneas da emissão OI 630 nm (airglow) utilizando fotômetro 

imageadores all-sky e perfil vertical de densidade eletrônico utilizando ionossondas é 

possível notar que quando observado uma bolha de plasma nos imageadores all-

sky, nos ionogramas apresentam spread-F.  

Utilizando uma rede de GPS-TEC ao longo do meridiano magnético é 

possível investigar se existe a ocorrência de uma irregularidade do tipo bottom side 

(confinada na região equatorial) ou de grande escala (se estende desde a região 

equatorial até baixas latitudes). Segundo Aarons et al. (1996), a ocorrência de 

flutuação de fase nos sinais recebidos pelos satélites é um bom indicador de 

irregularidades ionosféricas. O tamanho da escala das irregularidades para a 

flutuação de fase do ROT é de alguns quilômetros para ângulos de alta elevação e 

de dezenas de quilômetros para ângulos de baixa elevação (AARONS, 1997 apud LI 

et al., 2010). 

Neste capitulo, estudaremos a geração e a supressão de irregularidades 

ionosféricas de múltiplas escalas na região equatorial e em regiões de baixas 

latitudes durante a tempestade geomagnética de São Patrick, no setor Latino 

Americano, utilizando dados de uma rede de 20 estações GPS-TEC (flutuação de 

fase do ROT), de 4 ionossondas (ESF) e do Radar Observatório operando no 

sistema JULIA (Jicamarca Unattended Long-term Investigation of the Ionosphere 

and Atmosphere) que opera com uma frequência de 50MHz. Porém, para 

investigação do período perturbado exige que seja feita uma análise mais detalhada 

da ocorrência das irregularidades que ocorreram durante todo o mês de março de 

2015. Assim, poderemos compreender melhor as mudanças no comportamento da 

ionosfera durante o período perturbado em relação ao período calmo.  
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4.2.1 Observação e Análise de dados 

 

Esse estudo abrange a ocorrência de irregularidades ionosféricas no território 

Brasileiro durante todo o mês de março de 2015. No entanto, os índices do meio 

interplanetário e geomagnético serão apresentados apenas para o período 

geomagneticamente perturbado, visto que uma análise detalhada destes parâmetros 

é importante somente durante esse período. A Figura 53 apresenta a variação 

temporal dos parâmetros interplanetários do vento solar (Vp, Np e Bz) e os índices 

geomagnéticos (Kp e Dst) durante o período de 16-20 de março de 2015. O choque 

da CME na magnetosfera terrestre resultou em um início repentino da tempestade 

(SSC) as 04:45 UT em 17 de março de 2015. O índice Dst atingiu o máximo valor de 

+56 nT (06:00 UT) e valor mínimo de -223 nT (23:00 UT) durante a fase inicial e fase 

principal, respectivamente. Também é possível notar na que a fase de recuperação 

teve duração de cerca de 3 dias. 

 O índice planetário Kp atingiu o valor 8 às 12:00-18:00 do dia 17, reduziu 

para 7 no período de 18:00-21:00 UT e então retornou ao máximo de 8 no período 

de 21:00-24:00 UT (Figura 53). A componente z do campo interplanetário (IMF-Bz 

tem a direção norte na fase inicial, volta-se para direção sul) (06:00 às 10:00 UT) 

gerando uma reconexão magnética e início da primeira fase da tempestade. Pouco 

depois do IMF-Bz torna-se norte por 2 horas, o IMF- Bz torna-se novamente para o 

sentido sul (~12:30 UT) e manteve-se com a direção sul por um período de 16h. 

Segundo Kamide e Kusano (2015) apud Cherniakz (2015), essa tempestade 

geomagnética severa foi um resultado da superposição de duas tempestades 

moderadas, impulsionadas por duas sucessivas estruturas de IMF-Bz sul. O vento 

solar durante o dia 16 estava em torno de 550 km/s e no decorrer da tempestade 

alterou rapidamente, atingindo o valor máximo de 627 km/s as 12:15 UT. 
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Figura 53- Índices geomagnéticos Kp e Dst, velocidade do vento solar (Vp), densidade dos 
prótons por cm3 (Np) e componente vertical do campo magnético interplanetário (Bz), 
observado em 16 a 19 de março de 2017. O retângulo amarelo realça a fase principal da 
tempestade.  

 
         Fonte: Autor. 

 

Os parâmetros ionosféricos tais como: altura virtual da base da camada F 

(h’F) e frequência crítica da camada F2(foF2) em SJC foram obtidos em ionogramas, 

usando o programa UDIDA. Os parâmetros ionosféricos das inosssondas de São 

Luiz (SALU), Jicamarca (JICA) e Fortaleza (FORT) foram extraídos através do 

programa SAO Explorer. As estações de GPS-TEC (região equatorial de ícones 

vermelhos e região de baixas latitudes de ícones azuis) e ionossondas (ícones 

amarelos) utilizados neste estudo são indicadas no mapa (Figura 54). As estações 

foram classificadas como equatorial ou baixa latitude dependendo do Dip latitude 

seguindo o seguinte critério:  

 Região equatorial, 5°N ≤ Dip latitude ≤ 5°S.  

  Baixa latitude, 5°S <Dip latitude<20°S.  

 

As linhas retas pretas indicam os meridianos magnéticos mais próximos das 

estações, essas linhas são utilizadas como referência para classificar as estações 

como: estações do setor leste e do setor oeste. As linhas brancas com setas indicam 
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as distâncias entre os meridianos magnéticos e a distância entre o equador 

geográfico e magnético em um determinado ponto. Na Tabela 5 são apresentados 

os nomes das estações, os símbolos, as coordenadas geográficas, os Dip latitudes, 

e a relação entre UT e LT, para o setor leste e oeste. 

 

Figura 54 – Mapa da América do Sul mostrando a localização das 4 ionossondas e 20 
estações GPS-TEC, utilizadas para esse evento geomagnético. Os marcadores amarelos 
indicam as ionossondas; os marcadores vermelhos indicam as estações GPS-TEC 
equatoriais e os marcadores azuis indicam as estações GPS-TEC de baixa latitude.  As 
linhas retas pretas indicam o meridiano magnético no qual as estações estão mais próximas. 
As linhas brancas horizontais indicam a distância entre os setores leste e oeste (17.5°-
∼1900 km) e a distância entre o equador geográfico e magnético (9,4°- ∼1000 km). O 
equador geográfico e magnético é mostrado no mapa.  

 
   Fonte: Autor. 
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Tabela 5 - Detalhes das ionossondas e estações GPS-TEC. 

Fonte: Autor 

 

Estações  Símbolos  Geo, Lat.(+N)  Geo Long.(+W)   Dip. Lat.(+N)    Horário Local (LT)

GPS

Setor Leste

Macapá  MAPA  ‐0,1  51,1  2,9  LT= UT‐3,41 

Belém  BELE  ‐1,4  48,4  ‐0,3  LT= UT‐3,23 

São Luiz  SALU  ‐2,6  44,2  ‐3,7  LT= UT‐2,95 

Bacabal  MABB  ‐4,2  44,8  ‐4,9  LT= UT‐2,99 

Imperatriz  IMPE  ‐5,5  47,5  ‐3,8  LT= UT‐3,17 

Pau dos Ferros  RNPF  ‐6,1  38,2  ‐10,4  LT= UT‐2,55 

Irecê  BAIR  ‐11,3  41,9  ‐12,9  LT= UT‐2,79 

Recife  RECF  ‐8,1  34,9  ‐14,1  LT= UT‐2,33 

Vitória da Conquista  BAVC  ‐14,9  40,8  ‐16,0  LT= UT‐2,72 

Salvador  SAVA  ‐12,9  38,5  ‐16,4  LT= UT‐2,57 

Setor Oeste 

Porto Velho  POVE  ‐8,7  63,9  0,8  LT= UT‐4,26 

Rio Branco  RIOB  ‐10,0  67,8  0,4  LT= UT‐4,52 

Guajará‐Mirim  ROGM  ‐10,7  65,3  ‐0,9  LT= UT‐4,35 

Ji‐Paraná  ROJI  ‐10,8  61,9  ‐1,7  LT= UT‐4,13 

Colorado d’Oeste  ROCD  ‐13,1  60,5  ‐4,7  LT= UT‐4,03 

Jataí  GOJA  17,8  51,7  ‐12,8  LT= UT‐3,45 

Campo Grande  MSCG  ‐20,4  54,3  ‐13,5  LT= UT‐3,62 

Dourados  MSDR  ‐22,2  54,9  ‐14,7  LT= UT‐3,66 

Maringá  PRMA  ‐23,4  51,9  ‐17,1  LT= UT‐3,46 

Ubatuba  UBA1  ‐23,5  45,1  ‐20,8  LT= UT‐3,01 

Ionossonda Digital e Radar 

Setor Leste 

São Luiz  SALU  ‐2,6  44,2  ‐3,7  LT= UT‐2,95 

Fortaleza  FORT  ‐3,9  38,4  8,2  LT= UT‐2,56 

Setor Oeste 

Jicamarca  JICA  ‐12,0  76,8  ‐0,1  LT= UT‐5,12 

São José dos Campos  SJC  ‐23,2  45,9  ‐20,2  LT= UT‐3,06 
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4.2.1.1 Flutuação de fase do ROT durante o mês de março 

 

De acordo com Aarons et al. (1996) e Aarons (1997) a flutuação de fase do 

ROT é obtida calculando a variação do TEC. Ou seja, a taxa de variação do TEC é 

chamada de ROT (ROT = ∆TEC ⁄ ∆t) em um intervalo de tempo de 5min, o ROT 

pode ser utilizado no estudo de irregularidades ionosféricas da ordem de vários 

quilômetros. Um indicador da presença de irregularidades ionosféricas, no campo de 

visão do receptor do GPS-TEC, ocorre quando a variação de fase ROT mostra 

variações de grandes e médias escalas (Figura 55). De acordo com Aarons (1997), 

a escala de tamanho das irregularidades inferidas pelo GPS-TEC varia de alguns 

quilômetros para altos ângulos de elevação e até 15 km para baixos ângulos de 

elevação. A Figura 55 mostra o ROT para São Luís (SALU) (Dip-latitude 3.7oS) em 

01-02 de março de 2015. As curvas horizontais (ROT) e seus comprimentos indicam 

o número do satélite (PRN) e o tempo que um determinado satélite ficou no campo 

de visão do receptor GNS. Quando não existe a presença de irregularidades o ROT 

mostra uma curva horizontal suave (elipse verde-Figura 55), por outro lado quando 

existe a presença de irregularidades o ROT apresenta variações bruscas, ou seja, o 

gráfico apresenta um traço espalhado (elipse laranja-Figura 55). Vale ressaltar que 

nesse trabalho também foram analisados os dados diários de TEC para conferir a 

ocorrência de irregularidades. A assinatura de irregularidade ionosférica é observada 

quando o TEC sofre uma variação brusca. 

Na Figura 55 as linhas vermelhas tracejadas indicam o início e o fim da 

ocorrência de uma irregularidade ionosférica que ocorreu na noite de 01-02 de 

março de 2015. Nota-se que satélites diferentes podem apresentar o início e fim das 

variações bruscas diferentes (linha espalhada), isto se deve ao fato de que a 

posição relativa entre cada satélite e receptor de GPS pode ser diferente e, portanto, 

o sinal do satélite cruza a ionosfera em latitudes e longitudes diferentes. O início e 

fim da irregularidade são registrados quando inicia ou finda as flutuações de fase do 

ROT. Também foi analisada a ocorrência simultânea de depleção no conteúdo 

eletrônico total (TEC) para distinguir a flutuação de fase no ROT causado pelas 

irregularidades ionosféricas e aquelas causadas pelos efeitos de TIDs, MSTIs, 

multicaminhos e de ruído do receptor. 

Recentes estudos feitos por Basu et al. (1996), Fejer, Scherliess e Paula 

(1999) e Fagundes et al. (1999), levam a acreditar que o PRE é uma condição 
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necessária para criação de condições favoráveis para o surgimento de 

irregularidades ionosféricas equatoriais. Durante o dia o campo elétrico zonal 

direcionado para leste interage com o campo magnético terrestre, gerando à deriva 

vertical	 , que eleva o plasma a altitudes elevadas. Ao entardecer, antes da 

inversão da deriva vertical acontece uma intensificação do campo elétrico zonal, 

provocando um abrupto movimento vertical para cima da ionosfera na região 

equatorial, conhecido com pico de pré-reversão (PRE). Uma vez que as 

irregularidades ionosféricas estudadas podem estar associadas ao PRE, o que 

significa que em condições calmas, essas irregularidades podem iniciar após o pôr-

do-sol e podem ter sua duração até a manhã do dia seguinte. Diante disso, vamos 

analisar os dados entre 17:00-10:00 LT, ou seja, será considerado o período do 

entardecer do dia à noite e a manhã do dia seguinte. 

 

Figura 55 – Flutuação de fase do ROT de dados de GPS-TEC obtido para diferentes 
satélites para SALU. O início e o fim da flutuação de fase do ROT (grande ou média) são 
indicados por linhas tracejadas vermelhas. As linhas azuis indicam o ROT calculado em 
TECU/min (onde TECU=106 elétrons/m2) para diferentes satélites. As elipses verdes indicam 
que não houve a presença de irregularidades e a elipses laranjas indicam a ocorrência de 
irregularidades. 

 

Fonte: Autor 

 

Usando a flutuação de fase do ROT é possível distinguir as irregularidades 

ionosféricas de grande escala e bottom side. As irregularidades de grande escala se 

formam na região equatorial e se estendem até regiões de baixa latitude, enquanto 

as irregularidades bottom side ficam confinadas na região equatorial. Para tanto, 

serão analisados dados das estações GPS-TEC nas estações equatoriais e na 

região de baixa latitude, é importante que estas estações estejam quase alinhadas 

ao mesmo meridiano magnético. Nesta seção será discutida a variabilidade da 

flutuação de fase do ROT utilizando 20 estações de GPS-TEC (Figura 56 e Tabela 
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5) durante o mês de março de 2015. As Figuras 56 e 57 apresentam a ocorrência 

dia-a-dia, horário de início e fim da flutuação de fase do ROT durante o mês de 

março de 2015 no setor leste (Figura 56) e no setor oeste (Figura 57). A parte de 

cima de ambos os painéis representa as estações equatoriais e a parte de baixo, as 

estações de baixa latitude. As linhas verticais azuis indicam o início e o fim da 

flutuação de fase do ROT.  

As irregularidades de flutuação de fase do ROT (Figuras 56 e 57) apresentam 

uma alta ocorrência durante o mês de março no setor brasileiro, mostrando uma 

clara diferença na frequência de ocorrência e tempo de duração dessas 

irregularidades ionosféricas nos setores leste e oeste; e região equatorial e baixas 

latitudes. A frequência de ocorrência (Figuras 56 e 57) e o tempo médio de duração 

(ver Tabela 6) são maiores no setor leste quando comparado com o setor oeste. Nos 

dias calmos nota-se que nas estações equatoriais do setor leste as irregularidades 

de flutuação de fase do ROT iniciam por volta das 19:30 e terminam próximo das 

01:00 LT. Já no setor oeste o início e o termino é às 20:00 e 00:30 LT, 

respectivamente. Enquanto nas estações de baixa latitude o início e termino ocorrem 

em torno das 20:00 - 01:00 LT no setor leste e 20:30 - 01:00 LT no setor oeste, 

respectivamente. Ainda nas Figuras 56 e 57 percebe-se que na maioria dos dias do 

mês de março de 20115 é observada flutuação de fase do ROT na região equatorial 

e baixa latitude, indicando dessa forma uma alta ocorrência irregularidades de 

grande escala durante o mês de março, com frequência de ocorrência maior no 

setor leste quando comparado com o setor oeste.  

A Figura 58 mostra o ROT obtido por diferentes satélites para as quatro 

estações equatoriais de Bacabal (MABB), Colorado d’Oeste (ROCD), Belém (BELE) 

e Guajará Mirim (ROGM). A Figura 58(A) mostra o ROT na noite 01-02 de março de 

2015 nas estações equatoriais MABB e ROCD e Figura 58(B) na noite de 23-24 de 

março nas estações equatoriais BELE e ROGM. A Figura 59 mostra o ROT obtido 

por diferentes satélites para as quatro estações. As estações Imperatriz (IMPE - 

equatorial) e Vitoria da Conquista (BAVC – baixas latitudes) situadas no setor leste 

brasileiro estão quase alinhadas ao meridiano magnético. Por outro lado, as 

estações de Ji-Paraná (ROJI – equatorial) e Maringá (PRMA – baixas latitudes) no 

setor oeste brasileiro estão quase alinhadas ao meridiano magnético. A Figura 59(A) 

mostra o ROT na noite de 08-09 de março na região equatorial IMPE e em baixa 
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latitude BAVC e a Figura 59 (B) na noite de 21-22 de março na região equatorial 

ROJI e em baixa latitude PRMA. 

Para destacar a diferença entre os setores leste e oeste para ocorrência de 

irregularidade ionosféricas, vamos evidenciar dois casos na Figura 58. A Figura 

58(A) mostra um caso típico de flutuação de fase do ROT em duas estações 

equatoriais (MABB e ROCD) na noite 01-02 de março de 2015 quando a 

irregularidade ionosférica tem escala de tamanho é maior no setor leste (MABB) 

quando comparado com o setor oeste (ROCD). A Figura 58(B) mostra um caso 

incomum na noite 23-24 de março de 2015 em que ocorreu flutuação de fase do 

ROT na região equatorial setor leste (BELE), enquanto não é observada ocorrência 

dessas irregularidades ionosféricas na região equatorial setor oeste (ROGM). 

 

Figura 56 - Ocorrência de flutuação de fase do ROT obtida por diferentes satélites em 10 
estações receptoras sobre o setor leste durante o mês de março de 2015. As cinco estações 
mostradas na parte de cima do painel estão sobre a região equatorial e as cinco estações 
na parte de baixo são de baixa latitude. As linhas verticais azuis indicam o início e o fim da 
flutuação de fase do ROT. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 57- Ocorrência de flutuação de fase do ROT obtida por diferentes satélites em 10 
estações receptoras sobre o setor oeste durante o mês de março de 2015. As cinco 
estações mostradas na parte de cima do painel estão sobre a região equatorial e as cinco 
estações na parte de baixo são de baixa latitude. As linhas verticais azuis indicam o início e 
o fim da flutuação de fase do ROT. 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 6 - Tempo total de duração das irregularidades durante o mês de março de 2015. 
Irregularidades 

Estações 

Duração 

(h) Estações 

Duração 

(h) 

Flutuação de fase do ROT 

Região Equatorial Baixa Latitude 

Setor Leste 

Macapá 153,80 Pau dos Ferros 139,80 

Belém 135,00 Irecê 142,20 

São Luiz 159,45 Recife 137,30 

Imperatriz 123,20 Vitória da Conquista 116,30 

Bacabal 158,00 Salvador 125,70 

Média 145,90 Média 132,70 

Setor Oeste 

Porto Velho 87,60 Jataí 118,20 

Rio Branco 86,30 Campo Grande 105,50 

Guajará-Mirim 92,00 Dourados 90,40 

Ji-Paraná 93,30 Maringá 75,80 

Colorado d’Oeste 98,60 Ubatuba 77,80 

Média 92,30 Média 93,50 

Spread-F (Range + Frequência) 

Região Equatorial Baixa Latitude 

Setor Leste 

São Luiz 269,80 Fortaleza 216,90 

Setor Oeste 

Jicamarca 248,40 São José dos Campos 36,40 

Fonte: Autor 
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Figura 58 - Flutuação de fase ROT de dados de GPS-TEC obtido para diferentes satélites 
para estações equatoriais (MABB, ROCD, BELE e ROGM). (A) mostrando uma flutuação de 
fase do ROT mais intensa e de maior tempo de duração no setor leste que no setor oeste, 
na noite de 01-02 de março. (B) mostrando a ocorrência de flutuação de fase no ROT no 
setor leste e ausência no setor oeste, na noite de 23-24 de março. 

 

 

       Fonte: Autor 
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Figura 59 - Flutuação de fase do ROT de dados de GPS-TEC obtido para diferentes 
satélites para estações equatoriais (IMPE, BAVC, ROJI e PRMA). (A) mostrando uma 
intensa flutuação de fase do ROT na região equatorial e em baixa latitude, na noite de 08-09 
de março. (B) mostrando uma média flutuação de fase do ROT na região equatorial e 
ausência em baixa latitude, na noite de 13-14 de março. 

 

 

       Fonte: Autor 

 

Nota-se na Figura 59A uma intensa flutuação de fase do ROT observada na 

noite 08-09 de março de 2015 é causada por uma irregularidade de larga escala, 

pois é observado tanto na estação equatorial (IMPE) quanto na estação de baixa 

latitude (BAVC). Por outro lado, na Figura 59B mostra uma média flutuação de fase 

do ROT na estação equatorial (ROJI) na noite 21-22 de março de 2015 na estação 
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ROJI, porém não é observado flutuação na estação de PRMA, ou seja, a flutuação 

no ROT é devida uma irregularidade bottom side. 

A Tabela 6 apresenta o tempo total de duração das irregularidades flutuação 

de fase do ROT obtida por diferentes satélites em 20 estações GPS- TEC e spread-

F obtidas de quatro ionossondas durante o mês de março de 2015. O tempo de 

duração da flutuação de fase do ROT é menor do que o tempo de duração do ESF, 

isso deve se ao fato das irregularidades ionosféricas observadas através da 

flutuação de fase do ROT terem escalas de tamanhos menores quando comparadas 

com a escala de tamanho das irregularidades observadas no ionograma (ESF). As 

irregularidades de tamanho de escala menores têm tempo de duração mais curto, 

quando comparado com irregularidades de escala de tamanho maior, pois as 

irregularidades de pequena escala possuem menor volume de depleção na 

densidade eletrônica e por isso requerem um menor tempo de decaimento (BUHARI 

et al.,2014). 

Mesmo tendo escalas de tamanho diferentes, as irregularidades ionosféricas 

que geram flutuação de fase do sinal GPS e as irregularidades ionosféricas que 

geram spread-F nos ionogramas, elas podem coexistir, sendo possível observar 

spread-F e flutuação de fase do ROT ao mesmo tempo (RODRIGUES et al., 2004 

apud MOOR, 2011). Por esse motivo será analisado também a ocorrência de ESF 

range e frequência durante o mês de março na próxima seção. 

 

4.2.1.2 ESF range e frequência durante o mês de março 

 

A Figura 60 mostra a ocorrência dia-a-dia de spread-F tipo range (linhas 

verticais vermelhas) e spread-F tipo frequência (linhas verticais azuis), dados obtidos 

nas ionossondas em Jicamarca, São Luiz, São José dos Campos e Fortaleza entre 

17:00 - 10:00 LT durante o mês de março de 2015. Os resultados mostram alta 

ocorrência de spread-F tipo range (RSF) e tipo frequência (FSF) nas estações de 

JICA, SALU e FORT durante o mês de março de 2015 e baixa ocorrência em SJC. 

Vale ressaltar que na maioria dos dias as irregularidades iniciam como RSF e 

tornam-se FSF próximo de se extinguirem.  Abdu et al. (1981), também observaram 

máxima ocorrência de RSF no período de setembro-março e mínima no inverno.  

A ocorrência de RSF na região equatorial é maior no setor leste (SALU) e 

FSF é maior no setor oeste (JICA). O tempo total de ocorrência de ESF na região 
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equatorial é maior no setor leste (Tabela 6) do que no setor oeste. A diferença entre 

ocorrência de RSF e FSF nos dois setores pode estar relacionada à diferença de 

declinação magnética (TSUNODA, 1985). Batista et al. (1986), sugeriram que a 

máxima ocorrência de spread-F acontece no setor onde o terminadouro solar estiver 

mais alinhado ao meridiano magnético. 

Em dias calmos, na região equatorial o RSF ocorre após as 20:00 LT em 50% 

dos dias no setor oeste, enquanto no setor leste ocorre antes das 20:00 LT todos os 

dias, porém o RSF finaliza em torno das 06:00 LT em ambos os setores. Por outro 

lado, as estações de baixa latitude (SJC e FORT) apresentam uma frequência 

menor de ocorrência de ESF range e frequência quando comparado com as 

estações equatoriais. A estação de SJC apresenta ocorrência de 48,4% no mês de 

março enquanto isso a estação de FORT apresenta ocorrência de 80,65% no 

mesmo mês. As irregularidades que não atingirem grandes alturas na ionosfera 

equatorial poderão ser detectadas na estação de FORT e não serem detectadas na 

estação de SJC, visto que SJC tem Dip latitude superior ao de FORT. 
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Figura 60- Ocorrência de spread-F tipo range e frequência durante o mês de março de 2015. 
As duas estações mostradas na parte de cima do painel estão sobre a região equatorial e as 
duas estações na parte de baixo estão sobre a região de baixa latitude. As linhas verticais 
vermelhas indicam o início e o fim do spread-F range e as linhas verticais azuis indicam o 
início e o fim do spread-F range. 

 

           Fonte: Autor 
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4.2.1.3 Ocorrência de irregularidades de múltiplas escalas durante a 

tempestade de São Patrick 

 

Durante período de atividade geomagnética o sistema termosfera- ionosfera 

equatorial e de baixa latitude pode ser significantemente modificado devido a 

perturbações do campo elétrico zonal equatorial. Segundo Ram et al. (2016), 

geralmente a perturbação do campo elétrico zonal deve-se a dois processos 

importantes: penetração direta de campo elétrico (Prompt Penetration Electric Fields 

- PPEF) e dínamo ionosférico perturbado (IDD).  

O dínamo magnetosfera-vento solar resulta em PPEF levando distúrbios de 

curta duração (poucas horas), enquanto o IDD resulta da circulação dos ventos 

termosféricos globais devidos ao aquecimento Joule em altas altitudes leva a 

distúrbios de longa duração (várias horas). (SAHAI et al., 2009). O sistema de 

ventos perturbados no IDD leva algumas horas para se estabelecer e alcançar a 

região equatorial. Durante tempestades geomagnéticas, a intensa perturbação do 

campo elétrico magnetosférico pode penetrar a região equatorial causando uma 

intensificação ou enfraquecimento da deriva vertical para cima, desencadeando ou 

inibindo a geração de irregularidades ionosféricas. 

O desenvolvimento da ESF pode ser iniciado ou suprimido em qualquer 

momento noturno dependendo se o campo elétrico é do tipo under-shielding ou 

over-shielding (ABDU, 2011). Quando o IMF-Bz se direciona para o sul origina um 

PPEF under-shielding e quando o IMF-Bz tem direção norte dá origem um campo 

elétrico de penetração de over-shielding. O PPEF under-shielding tem direção para 

leste no setor dia e oeste no setor noite (ABDU et al., 2009). Enquanto o PPEF over-

shielding tem direção oeste no setor dia e leste no setor noite. O PPEF under-

shielding, dirigido para a direção leste no momento do PRE, pode intensificar 

significativamente a elevação vertical da camada F equatorial e o crescimento da 

instabilidade Rayleigh-Taylor que conduz ao desenvolvimento de bolhas, enquanto o 

PPEF over-shielding oeste pode suprimir as irregularidades ionosféricas (ABDU et 

al., 2003). 

Pesquisas anteriores indicam a influência de tempestade geomagnética na 

ocorrência de irregularidades ionosféricas após pôr-do-sol e após meia-noite 

(AARONS, 1991; DABAS; LAKSMI; REDDY, 1989; MARTINIS; MENDILLO; 

AARONS, 2005; ABDU et al., 2009). Segundo Kakad et al. (2016), a geração de 
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irregularidade “fresh” ESF, como resultado de atividade magnética, têm 

provavelmente escalas de tamanhos menores quando comparado com ESF geradas 

durante períodos geomagneticamente calmos.  Por esse motivo, serão objeto de 

discursão as irregularidades ionosféricas ESF e flutuação de fase do ROT geradas 

na tempestade de São Patrick.  

 

4.2.1.4 Flutuação de fase do ROT e spread-F durante a tempestade de São 

Patrick 

 

A Figura 61 mostra a ocorrência de flutuação de fase do ROT obtida por 

diferentes satélites em 20 estações receptoras sobre o setor leste e oeste durante o 

período de 16-24 março de 2015. As estações mostradas na parte de cima de cada 

painel estão sobre a região equatorial e as estações na parte de baixo são de baixa 

latitude. A linha amarela indica a fase principal e o fundo azul indica a fase de 

recuperação da tempestade de São Patrick. 

Na noite perturbada 17-18 de março de 2015 a flutuação de fase do ROT na 

região equatorial iniciou-se em logo após as 2:00 LT no setor oeste e logo após as 

3:00 LT no setor leste, enquanto que em baixa latitude inicia-se logo após as 4:00 LT 

em ambos os setores, ou seja, na fase principal da tempestade as irregularidades 

ionosféricas após pôr-do-sol foram suprimidas e as irregularidades ionosféricas após 

meia-noite foram geradas. A flutuação de fase do ROT durou até as 08:00 - 09:00 LT 

no setor leste e 07:00-08:00 LT no setor oeste.  

A Figura 62 mostra a flutuação de fase do ROT obtido para oito estações 

GPS (MAPA, BELE, POVE, ROJI, RNPF, BAVC, MSCG e UBA) durante o período 

de 16-19 de dezembro 2015. As linhas azuis indicam o ROT calculado em 

TECU/min (onde TECU=106 elétrons/m2) para diferentes satélites. Durante a fase 

principal da tempestade, flutuação de fase do ROT é mais intensa e tem maior 

duração no setor leste, quando comparado com o setor oeste (Figura 61). Na noite 

18-19(Figura 61), início da fase de recuperação da tempestade, houve supressão 

flutuação de fase ROT em todas as estações. Durante o período 19-24 de março de 

2015 (fase de recuperação da tempestade) é observado uma baixa ocorrência de 

flutuação de fase ROT, com menor ocorrência no setor oeste.  
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Figura 61 - Ocorrência de flutuação de fase do ROT obtida por diferentes satélites em 20 
estações receptoras durante o período de 16-24 março de 2015. (A) mostra flutuação de 
fase do ROT em 10 estações no setor leste e (B) no setor leste. Para (A) e (B) as cinco 
estações mostradas na parte de cima do painel estão sobre a região equatorial e as cinco 
estações na parte de baixo são de baixa latitude. As linhas verticais azuis indicam o início e 
o fim da flutuação de fase do ROT. A linha amarela indica a fase principal e o fundo azul 
claro indica a fase de recuperação da tempestade de São Patrick. 

 

 

       Fonte: Autor 
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Figura 62 – Flutuação de fase do ROT para sinal GPS obtido por oito diferentes satélites em 
estações receptoras (Figura 62 e Tabela 3) durante o período de 16-19 de dezembro 2015. 
As linhas verdes verticais indicam o período noturno. 

 
   Fonte: Autor 

 

4.2.1.5 Ocorrência de spread-F durante a tempestade de São Patrick 

 

Segundo Martinis, Mendillo e Aarons (2005), as tempestades geomagnéticas 

podem inibir ou desencadear a ocorrência de ESF após pôr-do-sol e desencadear a 

ocorrência de ESF após meia-noite. Abdu et al., 2011, concluíram que o PPEF 

under-shielding leste podem ocasionar o desenvolvimento de ESF após pôr-do-sol, o 

PPEF over-shielding leste pode causar o desenvolvimento de ESF após meia-noite, 

enquanto IDD oeste no período após o pôr-do-sol pode favorece a ocorrência de 

ESF após-meia-noite. 
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As Figuras 63A e 63B mostram a ocorrência RSF e FSF em JICA e SALU 

(região equatorial - Figura 63A) e em SJC e FORT (baixas latitudes- Figura 63B), 

para o período de 16-24 março de 2015. As linhas verticais vermelhas e azuis 

indicam o início e o fim do spread-F range e do spread-F frequência, 

respectivamente. Na noite 17-18 de março de 2015 é observado RSF as 04:35 - 

06:50 LT em JICA (setor oeste) e as 03:30-07:00 LT em SALU (setor leste), ou seja, 

as irregularidades ESF após pôr-do-sol foram suprimidas e as irregularidades ESF 

após meia-noite foram geradas.  

Carter et al., (2016), analisando dados de GPS e ionossonda no mesmo 

evento, relataram que a supressão de EPB pôs-pôr-do-sol e ocorrência de EPB pôs-

meia-noite. O PPEF over-shielding com direção oeste podem ter suprimido a 

formação de irregularidades ESF pôs-pôr-do-sol e o PPEF over-shielding com 

direção leste pode ter favorecido a formação de ESF pôs-meia-noite. Por outro lado, 

na noite 17-18, não houve ocorrência de ESF em FORT e em SJC foi registrado 

ocorrência de RSF no período de 05:00 - 06:40 LT (Figura 59).  Na noite 18-19 (fase 

de recuperação) o RSF é observado apenas nas estações equatoriais, iniciando 

primeiro no setor oeste. O tempo de duração da irregularidade detectada nas 

estações equatoriais na noite 18-19 é bem menor quando comparado com os outros 

dias do mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Ocorrência de spread-F tipo range e frequência durante o período de 16-24 
março de 2015, observada em (A) nas estações equatoriais de JICA (setor oeste) e SALU 
(setor leste), e (B) nas estações de baixa latitude de SJC e FORT. As linhas verticais 
vermelhas indicam o início e o fim do spread-F range e as linhas verticais azuis indicam o 
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início e o fim do spread-F range. A linha amarela indica a fase principal e o fundo azul claro 
indica a fase de recuperação da tempestade de São Patrick. 

 

              Fonte: Autor. 

 

A Figura 64 mostra a razão sinal/ruído de espalhamento em dB apresentado 

em função da altitude (km) e horário local (h) durante o período de 16-24 março de 

2015. A barra horizontal colorida mostra o índice (S-N) com valores entre 0,5 a 2 dB. 

A intensidade do sinal indica à presença de irregularidades ionosféricas com escala 

de tamanho de 3 m. A imagem apresenta a ocorrência de spread-F observada no 
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Radar JULIA em JICA. Na noite 16-17 observa-se ESF 3-m após entre as 19:00 - 

23:00 LT, ou seja, o comportamento diário da ocorrência de irregularidades 

ionosféricas não mudou para essa noite, vale ressaltar que esta noite começa 

durante um período calmo e após a meia-noite inicia a fase principal da tempestade.  

Na noite 17-18 a formação de irregularidades após o pôr-do-sol foi suprimida, 

apesar do elevado aumento de h’F (acima de 400 km) como mostrado na Figura 65. 

Na ocasião, observam-se nos dados de ionossonda de JICA (Figura 61A) 

irregularidades ionosféricas de curta duração (das 19:00 as 20:00 LT). Por outro 

lado, após a meia-noite e cerca de um dia após o início da fase principal da 

tempestade, foram observadas irregularidades pelo radar (entre 5:00- 7:00 LT) e 

pela ionossonda em Jicamarca. Essas irregularidades foram observadas após o 

segundo aumento acentuado de h’F (Figura 65), que foi provavelmente causado por 

IDD ou PPEF. Durante a segunda noite da fase de recuperação (noite 18-19) houve 

a ocorrência de spread-F de curta duração no Radar e nas ionossondas de JICA e 

SALU, no entanto, não foi observado irregularidades ionosféricas nas ionossondas 

na região de baixa latitude de SJC e FORT e também não observado flutuações de 

fase do ROT em nenhuma das estações.  

O fato de não ter sido observado irregularidades de flutuação de fase ROT 

nas estações equatoriais de leste a oeste e ter sido observado ESF tanto no Radar 

quanto nas ionossondas equatoriais (noite 18-19), leva a acreditar que essa 

irregularidade ficou confinada na parte de baixo da camada F e a técnica de 

flutuação de fase do ROT não foi capaz de detectar essa irregularidade. Isso sugere 

que a flutuação de fase do ROT é uma boa técnica para detectar irregularidades que 

atingem o pico e acima do pico da camada F. Isto pode ser devido ao fato da 

densidade eletrônica da parte de baixo da camada F ser menor quando comparado 

com o pico da camada F. 

Nas demais noites (19-23 de março de 2015) houve formação de 

irregularidades ESF 3-m de após o pôr- do- sol e findando antes da meia-noite, 

observado no Radar JULIA.  Esses resultados concordam com o horário de 

formação e tempo de duração das irregularidades de flutuação do ROT observado 

nas estações (GPS) equatoriais de leste a oeste, visto que ambas as irregularidades 

possuem tamanho de escala menor quando comparado com as ESF observado nas 

estações equatoriais de JICA e SALU. 
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Figura 64- Irregularidades ionosféricas (ESF 3-m) medidas pelo Radar JULIA no período de 
16-23 de março de 2015 sobre Jicamarca. 

 

        Fonte: Autor. 

 

4.2.1.6 Variação dos parâmetros ionosféricos durante a tempestade de São 

Patrick 
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O campo elétrico zonal equatorial pode ser significativamente perturbado 

durante o período geomagneticamente perturbados, sendo claramente visto nas 

variações do comportamento da base da camada F (h’F), da frequência critica (foF2) 

e do TEC, quando comparados com dias calmos. Analisando o comportamento da 

deriva vertical ( ) através da variação do h’F e da variação da densidade 

eletrônica através do foF2 durante tempestade geomagnética. Compara-se o 

comportamento desses parâmetros durante o período geomagneticamente 

perturbado e calmo para o mês de março. 

A Figura 65 mostra a variação horária do h’F obtidos em JICA, SALU, FORT e 

SJC no período de 17-20 de março de 2015 entre 17:00 - 10:00 LT. A linha preta 

mostra a média dos valores do h´F para dias calmos do mês de março e a banda 

cinza indica ± 1 desvio padrão. A ausência de dados indica a presença de spread-F. 

Para calcular média dos dias calmos e o desvio padrão foram utilizados os dias 1-10 

de março de 2015. 

Observamos no primeiro painel da Figura 65 que em Jicamarca, durante a 

noite 17-18, o h’F tem dois máximos. A primeira subida da base da camada F inicia-

se logo após o pôr-do-sol, com máximo de h’F superior 450 km de altitude, 

ultrapassando o ´ 	 1  para dias calmos. Após a meia-noite a base da camada 

inicia uma atípica segunda elevação às 01:20 LT atingindo um máximo de h’F de 

340 km (05:10 LT), apresentando um comportamento incomum quando comparado 

com os dias calmos. No segundo painel da Figura 65 mostra o comportamento do 

h’F em São Luís, apresentando na fase principal da tempestade brusca elevação até 

atingir o máximo 428 km após as 19:30 LT (superior ao ´ 	 1  dos dias calmos). 

Porém logo após a meia-noite é observado um incomum segundo máximo de h’F de 

380 km, fato não observado em dias calmos. 

 

 

 

 

 

Figura 34-Variação horária de h’F (linhas vermelhas) observado em JICA, SALU, FORT e 
SJC durante o período de 17-20 de março de 2015. A média dos dias calmos do h’F ± o 
desvio padrão são mostrados em linhas pretas sólidas e com banda cinza. A ausência de 
dados indica a presença de spread-F. 
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    Fonte: Autor. 

  

Ainda na Figura 65, os dois últimos painéis mostram a variação horária do h’F 

nas estações de baixa latitude de Fortaleza e São José dos Campos, observamos 

uma flutuação de h’F apresentando três máximos em ambas as estações durante a 

fase principal. As significantes e sucessivas elevações do h’F (18:00 – 06:00 LT), 

observados na noite 17-18 de março de 2015 (Figura 65), podem estar fortemente 

associados às múltiplas PPEFs under-shielding com direção leste, como podemos 

observar através da variação Bz no período da tempestade (Figura 53). Visto que o 

PPEF under-shielding, dirigido para a direção leste no momento do PRE, pode 

intensificar significativamente a elevação vertical da camada equatorial F (ABDU et 

al., 2003). Segundo Kuai et al. (2016), esse comportamento de h’F observado na 

noite 17-18 de março de 2015 (fase principal), é característica mais evidente no 

setor americano durante esta tempestade. 

 

Na noite 17-18 de março de 2015 observamos spread-F em ambas as 

estações equatoriais logo após a segunda elevação de h’F (Figura 65). Em SJC a 

ocorrência de spread-F é observada após a terceira elevação do h’F e não 



143 
 

observado ocorrência de spread-F em FORT. A tempestade aconteceu durante o 

mês de equinócio, onde PRE sobre o território brasileiro e peruano é intenso, dessa 

forma a penetração de campo elétrico under-shielding oeste durante a fase principal 

da tempestade intensificou significativamente a elevação vertical da camada 

equatorial F. 

Na fase de recuperação (noite 18-19 de março de 2015) percebemos a subida 

do h’F é atenuada nas quatro estações, apresentando um máximo do h’F menor 

quando comparado com o ´ 	 1  dos dias calmos. O PPEF over-shielding com 

direção oeste atenuou o efeito do PRE na noite 18-19 (Figura 65). Na noite 19-20 o 

h’F apresenta um comportamento típico de dias calmos em todas as estações. A 

variação rápida e acentuada do h’F na região equatorial é consequência da 

perturbação da deriva vertical. Segundo Kalita (2016), a superposição do PPEF de 

curta duração no campo elétrico perturba o campo elétrico zonal e leva a flutuações 

na deriva vertical. 

A Figura 66 mostra a deriva vertical ( ) obtida através razão da taxa de 

variação da altura virtual da base da camada F pela variação do tempo ( ). A 

deriva vertical (m/s) foi mensurada a partir de dados do h’F das estações de JICA, 

SALU, FORT e SJC no período de 17-20 de março de 2015 entre 17:00 - 10:00 LT. 

A linha preta mostra a média dos valores de deriva vertical para dias calmos do mês 

de março e a banda cinza indica ± o desvio padrão. A ausência dos dados indica a 

presença de spread-F. Para calcular média dos dias calmos e o desvio padrão foram 

utilizados os dias 1-10 de março de 2015. 

Pode-se notar que na noite 17-18 de março de 2015 (Figura 66), logo após as 

18:00 LT (horário de atuação do PRE), a deriva vertical apresentou um grande 

aumento nas estações equatoriais com máximo em torno de 63m/s em JICA e 55 

m/s em SALU, logo após a deriva vertical muda de sentido e apresenta mínimos de 

aproximadamente 180 m/s e 65/ m/s nas estações de JICA e SALU, 

respectivamente. Após a meia-noite à deriva vertical é novamente intensificada, com 

máximos de aproximadamente de 40 m/s e 32 m/s em JICA e SALU, 

respectivamente. 

Os máximos da deriva vertical (após o pôr-do-sol e a após a meia-noite), 

observados nas estações equatoriais (JICA e SALU) na noite 17-18 (Figura 66) e o 

consequente aumento dos valores de h’F (Figura 65) estão fortemente associados 
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às múltiplas PPEFs under-shielding e over-shielding com direção leste. O mínimo 

observado às 20:00-21:00 LT em JICA e às 19:00-20:00 LT em SALU e a associada 

rápida descida da base da camada F podem estar relacionados ao PPEF under- 

shielding. A deriva intensa e descendente observada nas estações equatoriais estão 

fortemente relacionadas à supressão de irregularidades após pôr-do-sol. A deriva 

vertical negativa, comportamento incomum nos dias calmos deste mês, estabeleceu 

uma estabilidade à camada F.  

Abdu et al. 2009, analisando outros eventos de tempestade, relataram a 

interrupção da irregularidade por uma deriva vertical negativa e em outro evento à 

deriva vertical negativa estabilizou a camada F suprimindo a formação de 

irregularidades. Martinis, Mendillo e Aarons (2005), também relacionaram à deriva 

vertical perturbada ascendente (descendentes) com a geração (inibição) de 

irregularidades. Na região equatorial, o efeito do PPEFs leste no período diurno 

intensifica a deriva vertical , fazendo com que o plasma atinja alturas mais 

elevadas. Enquanto isso o plasma se difundirá, através do efeito fonte, podendo 

ocasionar efeito de distúrbio ionosférico negativo nas regiões equatoriais e de 

distúrbios ionosféricos positivos em regiões de baixa latitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Variação horária da deriva vertical (linhas vermelhas) observado em JICA, 
SALU, FORT e SJC durante o período de 17-20 de março de 2015. A média dos dias 
calmos da deriva vertical ± o desvio padrão são mostrados em linhas pretas sólidas e com 
banda cinza. 
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    Fonte: Autor. 

 

A Figura 67 apresenta a variação horária do parâmetro ionosférico foF2 

comparando os dias perturbados (linhas vermelhas) e a média dos dias calmos 

(linhas pretas) ± o desvio padrão (banda cinza). Os dados foram obtidos para as 

estações de JICA, SALU, FORT e SJC no período de 17-20 de março de 2015 entre 

17:00 - 10:00 LT. A ausência de dados indica a presença de spread-F. Na noite 17-

18 de março de 2015 houve distúrbio ionosférico negativo na estação equatorial de 

JICA entre 19:00-03:00 LT e um distúrbio ionosférico positivo após as 07:00 LT. 

Enquanto que na estação de SALU é observado apenas um distúrbio ionosférico 

positivo após as 07:00 LT. O máximo de foF2, após as 07:00 LT, em JICA (setor 

oeste) é maior que máximo de foF2 que houve em SALU no mesmo horário. 

 

 

Figura 67 - Variação horária de foF2 (linhas vermelhas) observado em JICA, SALU, FORT e 
SJC durante o período de 17-20 de março de 2015. A média dos dias calmos de foF2 ± o 
desvio padrão são mostrados em linhas pretas sólidas e com banda cinza.  
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    Fonte: Autor. 

 

Ainda durante a noite 17-18 de março de 2015, as estações de baixa latitude 

de SJC e FORT houve distúrbio ionosférico positivo (19:00-03:00 LT), apresentando 

três picos ionosféricos positivos na estação de SJC e um pico ionosférico positivo na 

estação de FORT. Na estação de SJC também aconteceu um distúrbio ionosférico 

positivo após as 08:00 LT. Nas regiões equatorial e baixa de latitude, os efeitos de 

distúrbios ionosféricos são devidos a PPEF e IDD durante a duração da tempestade 

(SOBRAL et al. 2002; KUAI et al. 2016). 

Durante a fase de recuperação (noites 18-19 e 19-20) houve intenso distúrbio 

ionosféricos negativo na estação de SJC. Fagundes et al. (2016), também 

observaram um intenso distúrbio ionosférico negativo durante o primeiro dia da fase 

de recuperação dessa mesma tempestade causado pela variação na taxa N2/O. Por 

outro lado, a estação de FORT apresentou durante a noite 18-19 de março de 2015 

um distúrbio ionosférico positivo (23:00-04:00 LT) e logo após um distúrbio 

ionosférico negativo. A subida da atmosfera superior, induzida pela tempestade, 

transporta o ar rico em moléculas (N2, O2) até alturas da região F2 (ZHOU et al., 

2016). A alteração na composição neutra aumenta significativamente a 
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recombinação no topo da ionosfera (LIOU et al. 2005), e ocasiona a depleção na 

densidade eletrônica. 

A Figura 68 refere-se à variação diária do TEC em função do horário local 

(LT) e latitude geográfica durante o desenvolvimento da EIA para o período 

perturbado de 17-19 de março de 2015, nos setores leste (A) e oeste (B) brasileiro. 

Na noite 17-18 de março de 2015 (Figura 68A e 68B) é observado em ambos os 

setores que a EIA tem uma forte intensificação entre as 12:00-15:00 LT, logo após 

teve uma diminuição na intensidade da EIA, seguida de uma segunda intensificação. 

Esse deve comportamento fora do padrão da EIA deve ter sido ocasionado pelas 

múltiplas PPEF.  Após o pôr-do-sol a EIA apresenta uma terceira intensificação, por 

consequência do efeito conjunto do PRE e PPEF leste. Vale ressaltar que a EIA, 

durante a fase principal, foi mais intensamente perturbada no setor oeste quando 

comparado com o setor leste. Segundo Carter et al. (2016), a redistribuição do 

plasma ionosférico durante a severa tempestade magnética de 17 de março de 2015 

contribuiu para a formação e crescimento das irregularidades após meia-noite 

(EPBs). 

Durante o primeiro dia da fase de recuperação a EIA foi fortemente suprimida 

em ambos os setores (Figura 68A e 68B). Segundo Fagundes et al. (2016), essa 

depleção no VTEC observada na fase de recuperação deve-se as variações na taxa 

N2/O ocorridas durante o evento. Astafyeva, Zakharenkova e Förster (2015), usando 

dados de satélites, observaram fortes variações na taxa N2/O na composição da 

atmosfera neutra durante o desenvolvimento dessa tempestade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Variação diária do VTEC correspondente ao período de formação da EIA em 
função da latitude geográfica e do tempo local, para o período de 17-19 de março de 2015, 
obtidas de diferentes estações GPS localizadas no setor leste (A) e setor oeste (B). 
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    Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 
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O objetivo principal do presente trabalho foi estudar as irregularidades 

ionosféricas de grande e média escala durante períodos geomagneticamente calmo 

e perturbado. 

Para períodos geomagneticamente calmos foram analisados os dados de 

ionogramas no período de 01 de abril a 31 de outubro de 2002 e 01 de julho a 30 de 

dezembro de 2003(período decrescente do ciclo solar 23) na estação próxima ao 

equador de PAL e na estação de baixa latitude de SJC, a fim de estudar a geração 

de irregularidades da camada-F geradas logo após o entardecer ao longo do 

meridiano magnético no setor brasileiro e investigar a relação entre as 

irregularidades ionosféricas spread-F, o Pico pré- reversão da deriva vertical e a 

Anomalia de ionização equatorial. Também foram obtidos dados TEC de 10 

estações GPS da rede RBMC do ano de 2002 com a finalidade de entender a 

variação do TEC e comportamento da anomalia de ionização equatorial. 

A principal conclusão deste estudo está nos pontos a seguir numerados: 

 

1. O estudo estatístico das noites de ocorrência de spread-F em Palmas e São 

José dos Campos mostrou ocorrência maior nos meses de solstício de verão 

(outubro, novembro e dezembro) e equinócio (setembro e outubro), porém é menor 

nos meses de solstício de inverno (maio, junho, julho e agosto). A ocorrência de ESF 

simultaneamente (na mesma noite) em ambas as estações é máxima nos meses de 

outubro a dezembro (62% a 70%) e mínima nos meses de abril a agosto (20% a 

39%), não houve ocorrência de ESF de grande escala nos meses de maio e junho. 

Por outro lado, a ocorrência de ESF “botton side” em PAL é mínima nos meses de 

outubro a dezembro (23% a 26%) e máxima nos meses de maio (55%), junho (74%) 

e agosto (48%). 

 

2. Observou-se que a sazonalidade da amplitude do PRE da deriva vertical 

possui o mesmo comportamento, a saber: maior amplitude no verão e equinócio, e 

menor no inverno. Os resultados obtidos mostram que existe uma boa correlação 

entre a ocorrência de ESF e o valor máximo de h’F, ao entardecer, na estação de 

Palmas, ou seja, quando ocorre spread-F próximo ao equador magnético (PAL) o 

máximo do h´F supera o ´ 	 2  de 58% a 70% dos dias nos meses de outubro a 

dezembro, 57% a 80% dos dias nos meses de abril a julho e 60% a 70% nos meses 

de agosto e setembro. Os resultados obtidos mostram que acontece maior 
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ocorrência de ESF nos meses de verão (outubro a dezembro) em que o PRE é mais 

intenso e ocorre mais cedo em PAL e o h’F de SJC não acontece a típica descida da 

base da camada após as 17 LT. O ´ 	 2  de Palmas com ocorrência de ESF é 

maior que a O ´ 	 2 .  

3. A probabilidade de ocorrência de “fresh ESF” é maior quando o limite mínimo 

de h’F é atingido ou ultrapassado. Nota-se que esse limiar de h’F após o entardecer 

que cria condições favoráveis para a geração de “fresh ESF” tem um 

comportamento sazonal, ou seja, para cada mês do ano existe um valor para esse 

limite, sendo maior nos meses de outubro a dezembro e menor nos meses de abril a 

agosto (ver Tabela 2). 

 

4. A EIA possui maior intensidade e extensão latitudinal no verão e equinócio, 

portanto uma variação sazonal bem definida e uma boa correlação com a ocorrência 

de ESF. O bom desenvolvimento da EIA aumenta a instabilidade Rayleigh-Taylor, ou 

seja, fornece condições necessárias para ocorrência e desenvolvimento da ESF. Foi 

observada uma segunda intensificação da anomalia EIA, sendo mais comum nos 

meses de verão e equinócio, no inverno não percebemos a segunda intensificação 

da anomalia, assinatura comum nos dias de ocorrência de ESF, ou seja, o aumento 

significativo do gradiente da Anomalia de Ionização Equatorial é geralmente 

acompanhado por ocorrência de ESF. 

Neste trabalho, também foi analisada a geração/supressão de irregularidades 

ionosféricas de múltiplas escalas como resposta ionosférica a perturbação dos 

campos elétricos associados à tempestade geomagnética de São Patrick. Para 

tanto, foram utilizados neste estudo vinte receptores GPS, quatro ionossondas e o 

radar Julia. Este estudo mostra conclusivamente a importância de utilizar vários 

instrumentos e várias localizações na pesquisa de clima espacial. No mês de março 

de 2015 aconteceu um extremo evento de clima espacial, chamado de tempestade 

de São Patrick. As principais conclusões da presente investigação serão citadas a 

seguir: 

 

1.  Durante o mês de março de 2015 houve ocorrência de irregularidades 

praticamente todas as noites (ESF e flutuação de fase do ROT). A ocorrência de 

irregularidades ionosféricas apresenta uma clara diferença longitudinal.  Na América 

do Sul a ocorrência e tempo de duração das irregularidades ionosféricas no setor 



151 
 

leste e maior que no setor oeste. Na região equatorial a frequência de ocorrência da 

flutuação de fase do ROT foi de 90% e 80% dos dias no setor leste e no setor oeste, 

respectivamente. Enquanto a frequência de ocorrência de ESF (ionossonda) na 

região equatorial supera 90% dos dias em ambos os setores.  

 

2. Nas estações equatoriais e em dias calmos são observadas flutuação de fase 

do ROT em torno das 19:30 - 01:00 LT no setor leste e 20:00 – 00:30 LT no setor 

oeste, enquanto nas estações de baixa latitude são observadas em torno das 20:00 -

01:00 LT no setor leste e 20:30 - 01:00 LT no setor oeste. Por outro lado, na região 

equatorial as irregularidades RSF ocorrem após as 20:00 LT em 50% dos dias no 

setor oeste, enquanto no setor leste ocorre antes das 20:00 LT todos os dias, porém 

o RSF finaliza em torno das 06:00 LT em ambos os setores. Enquanto as 

irregularidades ESF 3-m observadas pelo radar JULIA ocorrem após as 19:00 LT e 

extingue-se em torno das 24:00 LT (Figura 64). A diferença entre o tempo de 

duração pode ser atribuída ao fato do processo de decaimento ser mais eficiente em 

irregularidades de pequena escala que em irregularidades de larga escala. 

 

3. A fase principal da tempestade de São Patrick engloba dois períodos da 

tempestade. O primeiro período acontece na noite 16-17 de março de 2015 no 

intervalo de 2:00-10:00 LT e o segundo na noite 17-18 de março das 18:00-20:00 

LT, exceto a estação ionossonda de Jicamarca (JICA) no setor oeste que possui 

uma relação entre o LT e UT dado por: LT=UT -5,12. Portanto, em JICA, a fase 

principal ocorre apenas na noite 16-17 das 01:00 as 10:00 LT. Verificou-se que 

durante a noite 16-17 de março de 2015 não houve formação de irregularidades de 

pequena escala após a meia noite (Figura 57). Por outro lado, os ionogramas 

mostram a ocorrência irregularidades de RSF em JICA, SALU e FORT após as 

01:00 LT, enquanto em SJC é observado apenas FSF, logo após a meia noite. Isto 

pode ser explicado pelo fato das irregularidades de plasma de pequena escala 

observadas através de flutuação de fase do ROT desaparecem mais cedo que as 

irregularidades de grande escala, que são observadas nos ionogramas com ESF 

(BUHARI et al., 2014, 2017). 

4. Durante a noite 17-18 de março de 2015 foi observado RSF as 04:35 - 06:50 

LT em JICA (setor oeste) e as 03:30-07:00 LT em SALU (setor leste), enquanto que 

as irregularidades de flutuação de fase do ROT na região equatorial apresentaram 
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duração de 02:00-09:00 LT no setor leste e 03:00-08:00 LT setor oeste. Ou seja, as 

irregularidades após o pôr-do-sol (ESF e flutuação de fase do ROT) foram 

suprimidas e foram geradas as irregularidades após meia-noite. É importante 

ressaltar que é a única ocorrência de irregularidade após meia-noite no mês de 

março de 2015. 

 

5. Na noite 18-19 de março de 2015 houve a ocorrência de irregularidades ESF 

nas ionossondas de JICA e SALU e no radar JULIA, entretanto não houve 

ocorrência irregularidades (Flutuação de fase do ROT e ESF) nas estações de baixa 

latitude, indicando a geração de irregularidades de pequena escala. 

 

6. As significativas e repetidas elevações da altura virtual da base da camada F 

(h’F) nas estações equatoriais estão fortemente associadas às múltiplas 

penetrações de campo elétrico (PPEFs) under-shielding e over-shielding com 

direção leste. Em Jicamarca o h’F apresenta duas intensas subidas, a primeira, logo 

após o pôr-do-sol, supera 450 km e a segunda atinge o pico de 350 km às 05:10 LT. 

Em São Luís o h’F também apresenta duas subidas, uma após as 19:30, com h’F 

igual a 428 km e após a meia noite com h’F igual a 380 km. 

 

7. A deriva vertical é significantemente perturbada durante a fase principal da 

tempestade, apresentando uma forte intensificação após o pôr-do-sol e logo após 

uma intensa deriva negativa, associados à PPEFs under-shielding leste e under-

shielding oeste, respectivamente. Após a meia-noite surge uma deriva positiva 

fortemente associada PPEF over-shielding com direção leste. A deriva vertical 

descendente diminuiu a taxa de crescimento da instabilidade e estabeleceu à 

estabilidade da camada F, ou seja, suprimiu a ocorrência de irregularidades após o 

pôr-do-sol. A deriva vertical ascendente após a meia-noite promoveu a ocorrência de 

irregularidades após meia-noite. 

 

 

8. As estações de baixa latitude apresentam distúrbios ionosféricos positivos 

com picos sucessivos, podendo estar associados a efeitos de PPEF leste e MSTIDs. 
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9. A perturbação da anomalia de ionização equatorial (EIA) durante a fase 

principal contribuiu para a formação e crescimento das irregularidades após meia-

noite. 

 

5.1 Sugestão de trabalhos futuros 

 

Os resultados desse trabalho permitiram um avanço na compreensão na 

ocorrência de irregularidades ionosféricas durante períodos geomagneticamente 

calmo e perturbado no setor Latino Americano. Foi investigada a variação diária, dia-

a-dia e mensal da ocorrência de ESF; a relação dessas irregularidades ionosféricas 

com altura da base da camada-F e com variabilidade diária e mensal da EIA. 

Entretanto, algumas questões científicas em relação à ocorrência de ESF ainda 

continuam em aberto, notou-se que além do PRE, os ventos meridionais podem 

desempenhar um papel importante na geração de irregularidades ionosféricas de 

grande escala, visto que o acoplamento atmosfera neutra-ionosfera (ventos 

meridionais) deve contribuir com a variação da altura da camada-F em baixas 

latitudes e assim se estabelece um processo de competição entre PRE e ventos 

termosféricos em baixas latitudes. Maiores esforços serão feitos para a melhor 

compreensão da influencia dos ventos meridionais antes das 18:00 LT na ocorrência 

de irregularidades ionosféricas e no comportamento do h’F e da EIA. Durante 

tempestades intensas, o surgimento de ventos perturbados pode intensificar os 

ventos na direção norte no período noturno e por isso a importância desse estudo 

em períodos geomagneticamente calmo e perturbado. 
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