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ESTUDOS DO TEMPO ESPACIAL (SPACE WEATHER) E SUA INFLUÊNCIA SOBRE 
A REGIÃO F IONOSFÉRICA NO SETOR BRASILEIRO 

 

RESUMO 

O objetivo do trabalho é estudar o comportamento da camada F ionosférica em regiões 
equatoriais e de baixas latitudes (no setor brasileiro) durante as ocorrências de eventos do tempo 
espacial (space weather): tempestades geomagnéticas (24/08/2005, 14/12/2006 e 26/09/2011) e 
eventos HILDCAAs (High Intensity Long Duration Contínuos AE Activity) (27/07/2005 – 
30/07/2005 e 11/09/2005 – 13/09/2005). As tempestades geomagnéticas, que ocorreram em 
24/08/2005 e 14/12/2006, foram analisadas utilizando dados de ionossondas digitais [estações de 
São José dos Campos (SJC) (estação de baixa latitude, localizada na região da crista sul da 
anomalia equatorial inosférica) e Palmas (PAL) (localizada próxima a região equatorial] e do 
sistema de posicionamento global (Global Positioning System – GPS) [estações da Rede 
Brasileira de Monitoramente Contínuo (RBMC)]. A tempestade geomagnética que ocorreu no dia 
26/09/2011 foi investigada utilizando os dados das sondagens ionosféricas de SJC. Os dois 
eventos HILDCAAs foram analisados utilizando dados de ionossondas digitais de PAL, SJC e 
Fortaleza (FZA) (estação próxima a região equatorial). Na investigação das tempestades 
geomagnéticas (24/08/2005 e 11/12/2006) foram incluídos dados ionosféricos de outros países. 
Para a tempestade geomagnética do dia 24/08/2005 foram incluídos os dados ionosféricos 
(ionossondas) do Vietnã (Ho Chi Minh City – HCM) (região equatorial) e Japão (Okinawa – 
OKI) (região de baixa latitude). Para a tempestade geomagnética do dia 14/12/2006 foram 
acrescentados os dados ionosféricos de Jicamarca (JIC) (região equatorial), Port Stanley (PST) 
(região de média latitude) (ionossondas) e Argentina [Bahia Blanca (VBCA) e Puerto Deseado 
(PDES) (regiões de médias latitudes)] (GPS). Adicionalmente, os parâmetros ionosféricos 
obtidos pelas medidas de ionossondas de PAL e SJC durante o período geomagneticamente 
calmo (junho de 2003 – abril de 2004), e pela ionossonda de SJC durante o período 
geomagneticamente calmo (19, 22, 23 e 24/09/011) e perturbado (26-29/09/2011) foram 
comparados com os resultados do modelo International Reference Ionosphere-2007 (IRI-2007). 
Nesta tese são apresentados e discutidos os principais fenômenos observados durante estas 
investigações. 
 
 
 
Palavras chave: Tempo espacial,  Tempestades Geomagnéticas,  HILDCAAs,   Camada F, 
Ionossonda, GPS. 



STUDY OF SPACE WEATHER EVENTS AND YOUR INFLUENCE ON THE F 
REGION IN THE BRAZILIAN SECTOR 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this work is to study the response of equatorial and low latitude F region 
(Brazilian sector) during space weather events: geomagnetic storms (on 24/08/2005, 14/12/2006 
and 26/09/2011)  and HILDCAAs (High Intensity Long Duration Contínuos AE Activity) 
(27/07/2005 – 30/07/2005 and 11/09/2005 – 13/09/2005). Geomagnetic storms on 24/08/2005 
and 14/12/2006 were analised by using ionospheric sounding data obtained at Palmas (PAL) (a 
near-equatorial station) and São José dos Campos (SJC) (a low-latitude station located under the 
crest of equatorial ionospheric anomaly) and the Global Positioning System (GPS) observations 
[stations of Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC)]. Geomagnetic storm on 
26/09/2011 was investigated using ionospheric sounding data obtained at SJC. Two HILDCAAs 
events were analyzed by ionospheric sounding data at PAL, SJC and Fortaleza (FZA) (a near-
equatorial station). For geomagnetic storms (24/08/2005 e 11/12/2006) ionospheric data from 
other country were included. For geomagnetic storm on 24/08/2005 ionospheric sounding data 
obtained in Vietnã (Ho Chi Minh City – HCM) (an equatorial station) and Japan (Okinawa – 
OKI) (a low-latitude station) were included. For geomagnetic storm on 14/12/2006 ionospheric 
sounding data obtained at Jicamarca (JIC) (an equatorial station), Port Stanley (PST) (a mid-
latitude station) (ionosonde) and GPS data from Argentina [Bahia Blanca (VBCA) and Puerto 
Deseado (PDES) (mid-latitude stations)] were included. In addition, ionospheric parameters 
obtained by ionosonde measurements during geomagnetic calm period (June 2003 – April 2004) 
using data at PAL and SJC, and during geomagnetic calm (19, 22, 23 e 24/09/011) and disturbed 
(26-29/09/2011) period using data at SJC were compared with IRI-2007 model results. In the 
presents thesis salient phenomena observed during these investigations are presented and 
discussed. 

 
 

Keywords: Space Weather, Geomagnetic Storms, HILDCAAs, F Region, Ionosonde, GPS.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Segundo Song et al. (2001), chama-se de tempo espacial (space weather) às condições no 

Sol e no vento solar, magnetosfera, ionosfera e termosfera que podem afetar o desempenho e a 

confiabilidade dos sistemas tecnológicos espaciais e terrestres, e gerar riscos a vida dos seres 

humanos. As perturbações intensas que ocorrem no Sol, caracterizadas por períodos em que uma 

enorme quantidade de massa (plasma espacial com alta velocidade) da corona solar ou dos 

buracos coronais é injetada no vento solar, podem afetar significativamente a atmosfera terrestre. 

Conforme Gonzalez et al. (1994), os eventos de maior relevância produzidos na atmosfera 

terrestre são: as tempestades geomagnéticas e subtempestades. Tsurutani e Gonzalez (1987) 

também descobriram os eventos produzidos na atmosfera terrestre denominados de HILDCAAs 

(High Intensity Long Duration Contínuos AE Activiy, ou Atividade Auroral Contínua, de Alta 

Intensidade e Longa Duração). Como é discutido por Tsurutani e Gonzalez (1987), os eventos 

HILDCAAs podem ocorrer algumas vezes durante a fase de recuperação de algumas tempestades 

geomagnéticas. Recentemente, Tsurutani et al. (2004) analisando dois eventos HILDCAAs (que 

ocorreram em 1997 e 1998) durante o período de mínima atividade solar, verificaram que embora 

as subtempestades fossem detectadas durante os eventos HILDCAAs, existe pouca ou nenhuma 

relação entre a ocorrência da fase de expansão das subtempestades e os eventos HILDCAAs.  

O principal objetivo desta tese é estudar o comportamento da camada F ionosférica em 

regiões equatoriais e de baixas latitudes (no setor brasileiro) durante as ocorrências de 

tempestades geomagnéticas e eventos HILDCAAs utilizando dados de ionossondas digitais e do 

sistema de posicionamento global (Global Positioning System – GPS). Na análise de algumas das 

tempestades geomagnéticas foram incluídos dados ionosféricos de outros países que também 
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estavam disponíveis. No estudo da tempestade geomagnética que ocorreu em 24/08/2005 foram 

acrescentados os dados de sondagens ionosféricas do Vietnã e Japão (leste asiático). Na 

investigação da tempestade geomagnética de 14/12/2006 foram incluídos os dados ionosféricos 

de Jicamarca, Port Stanley (ionossondas) e Argentina (GPS). Adicionalmente, nessa investigação 

foram realizadas as comparações dos parâmetros ionosféricos medidos por ionossondas digitais 

(durante períodos geomagneticamente perturbados e calmos) com resultados do modelo 

International Reference Ionosphere-2007 (IRI-2007). 

O capítulo 2 apresenta uma breve descrição sobre a atmosfera neutra em termos da sua 

distribuição de temperatura e composição química. O segundo capítulo descreve também a região 

ionizada da alta atmosfera terrestre chamada de ionosfera.  

O capítulo 3 apresenta uma breve descrição da importância do estudo do tempo espacial 

(space weather). O terceiro capítulo apresenta também as principais características das 

tempestades geomagnéticas e dos eventos HILDCAAs.  Neste capítulo também são descritos os 

índices geomagnéticos (Dst, Kp e AE). 

O capítulo 4 apresenta os principais aspectos dos equipamentos (ionossonda e GPS) 

utilizados para obtenção dos dados ionosféricos analisados nesta tese. Apresenta também uma 

breve descrição do modelo International Reference Ionosphere (IRI) utilizado para simular as 

variações temporais da ionosfera. Também são descritas as redes, Rede Global de GPS 

(International GNSS Service – IGS), Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 

(SIRGAS), e a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sinais GPS (RBMC), utilizadas 

para obtenção dos dados de GPS desta pesquisa. O satélite ACE (utilizado para aquisição dos 

dados das variações do campo magnético interplanetário e vento solar) também é apresentado. O 
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quarto capítulo também explica a metodologia aplicada no estudo das: (a) tempestades 

geomagnéticas, (b) eventos HILDCAAs e (c) comparações dos dados ionosféricos medidos pelas 

ionossondas digitais no setor brasileiro com o modelo IRI (durante períodos geomagneticamente 

perturbados e calmos).  

Os capítulos 5 e 6 apresentam as análises dos efeitos das tempestades geomagnéticas que 

ocorram nos dias 24/08/2005 e 14/12/2006 na camada F da ionosfera, respectivamente. As 

regiões ionosféricas equatoriais e de baixas latitudes (setor brasileiro e leste asiático) foram 

analisadas durante a tempestade geomagnética que ocorreu no dia 24/08/2005. Durante a 

tempestade geomagnética que ocorreu no dia 14/12/2006 foram analisadas as regiões ionosféricas 

equatoriais, de médias e baixas latitudes (localizadas no hemisférico sul americano).  

O capítulo 7 apresenta a análise dos efeitos do período geomagneticamente perturbado, 

entre 26 e 29 de setembro de 2011 (no dia 26 ocorreu uma tempestade geomagnética), nos dados 

ionosféricos da camada F no setor brasileiro (região de baixa latitude) e comparados com os 

resultados do modelo IRI-2007.   

O capítulo 8 apresenta o estudo da camada F ionosférica das regiões equatoriais e de 

baixas latitudes (no setor brasileiro) durante a ocorrência de dois eventos HILDCAAs: 27-

30/07/2005 e 11-13/09/2005. 

Embora o objetivo principal dessa tese estivesse relacionado à investigação da ionosfera 

durante período geomagneticamente perturbados (tempestades geomagnéticas e eventos 

HILDCAAs), também foi realizada uma análise dos parâmetros ionosféricos da camada F 

observados nas regiões equatoriais e de baixas latitudes no setor brasileiro e comparado com os 
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resultados do modelo IRI-2007 durante períodos geomagneticamente calmos (capítulo 9). 

Adicionalmente, o modelo IRI-2007 foi comparado como o modelo IRI-2001. 

As principais conclusões desta tese e os trabalhos futuros após a tese são apresentados no 

capítulo 10. 



27 

 

CAPÍTULO 2 - ATMOSFERA NEUTRA E IONIZADA 

 

2.1 A atmosfera neutra 

Nesse capítulo será apresentada uma breve descrição da atmosfera neutra e ionizada. 

A atmosfera neutra pode ser descrita pelo seu perfil de temperatura e composição 

química. A constituição química da atmosfera superior é classificada em três regiões: homosfera, 

heterosfera e exosfera. A homosfera é a região que se estende da superfície da Terra até 

aproximadamente 100 km de altitude e é caracterizada por uma constituição relativamente 

uniforme de seus constituintes predominantes (N2, O2, Ar, CO2).  A heterosfera é a região 

compreendida entre 100 km a aproximadamente 500 km de altitude A principal característica 

dessa região está relacionada ao fato dos processos de turbulência e ventos não afetarem a 

distribuição vertical dos seus constituintes. A exosfera encontra-se acima de 500 km até 

aproximadamente 1000 km de altitude. Nesta região é pouco provável a ocorrência de colisões 

entre moléculas ou átomos por estes se movimentarem em trajetórias balísticas sob a influência 

da gravidade. 

Quanto à temperatura, a atmosfera neutra está dividida em quatro regiões distintas: 

troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. A troposfera é a região que se estende do solo 

até a tropopausa, caracterizada por um gradiente negativo de temperatura, onde a temperatura 

decresce ~ 280 K por km até um mínimo de 230 K na tropopausa, em aproximadamente 15 km 

de altitude. A estratosfera está localizada logo acima da tropopausa. Nesta região, ao contrário da 

troposfera, ocorre um gradiente positivo de temperatura, por causa da absorção da radiação 

ultravioleta (UV) do Sol pelo ozônio e por vapor de água, e a temperatura pode chegar a 
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aproximadamente 263 K em torno de 50 km de altitude, na estratopausa. Acima da estratopausa 

encontra-se a mesosfera até aproximadamente 80 km de altitude (mesopausa). Na mesosfera 

ocorre um gradiente negativo de temperatura devido principalmente à emissão espontânea de 

fótons em seu estado vibracional de CO2 (TASCIONE, 1994). Acima de 80 km, na termosfera, o 

gradiente de temperatura é positivo devido à absorção da radiação solar no extremo ultravioleta 

(EUV). A Figura 2.1 mostra os perfis típicos de temperatura da atmosfera neutra. 

 

Figura 2. 1: Perfis típicos de temperatura atmosférica.  
Fonte: Adaptada de Kelley (1989, p.5). 

 

2.2 A atmosfera ionizada (Ionosfera) 

A região ionizada da atmosfera terrestre pode ser chamada de ionosfera. Em nosso estudo, 

a ionosfera é a região mais importante da atmosfera superior da Terra e será discutida em maiores 

detalhes. 
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A ionosfera é usualmente definida como um plasma fracamente ionizado que conduz 

eletricidade. Está situada, convencionalmente, entre 60 km e 1000 km de altitude e cuja formação 

é devida principalmente ao mecanismo de fotoionização. Esse meio ionizado possui 

estratificações na sua distribuição vertical, as quais foram designadas por camada D, E, F1 e F2 

(Veja Figura 2.2). 

 

Figura 2. 2: Distribuição vertical da densidade de elétrons com os principais íons nas camadas da ionosfera.  
Fonte: Banks (1973, p. 13 apud PIMENTA 2002). 
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A camada D está presente apenas durante o dia e se distribui entre 70 a 90 km de altitude. 

Sua formação ocorre principalmente devido à incidência de raios-X e radiação ultravioleta 

Lyman-α (1216 Å) que ionizam o O2, N2 e NO. 

A camada E está compreendida entre 90 e 150 km de altitude. Após o pôr-do-sol ela 

desaparece, devido à rápida taxa de recombinação dos íons. Os íons majoritários são NO+ e O2
+. 

Eventualmente surge uma fina camada, com espessura de poucos quilômetros, denominada de 

camada E esporádica, oriunda de aumentos significativos na ionização da região E em altitudes 

entre 90 e 120 km. Esta irregularidade ocorre esporadicamente durante o dia e noite e pode ser 

observada em todas as latitudes. A camada E esporádica reflete ondas de radio com freqüência 

acima de 100 MHz (DAVIES, 1990). 

A camada F1 está presente, apenas durante o dia, entre aproximadamente 150 km e 200 

km de altitude. A radiação ultravioleta é a principal fonte de ionização desta camada. A camada 

F2 está compreendida entre aproximadamente 200 km e 1000 km de altitude, tem com como 

principal fonte de ionização a fotoionização de O e N2 no espectro do EUV e parte dos raios-X. A 

camada F2 está presente durante o dia e a noite, pois a recombinação dos íons ocorre 

vagarosamente depois do pôr-do-sol. Este tipo de recombinação ocorre porque a atmosfera é 

rarefeita nestas altitudes (200 – 1000 km). 

 

2.2.1 Processos de Transporte na Ionosfera 

Os processos físicos e químicos que governam o plasma ionosférico são responsáveis pela 

produção e pela perda da ionização e por processos de transporte de ionização. A equação da 

continuidade expressa a influência dos processos que alteram a densidade eletrônica e iônica. 
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Levando-se em consideração uma célula de volume unitário, a equação da continuidade pode ser 

escrita da seguinte forma: 

( )NvdivNlq
t
N

−−=
∂
∂ )(                             (2.1) 

onde: 

t
N
∂
∂  representa a taxa de mudança temporal da concentração eletrônica,  

os símbolos q e l representam os termos de produção e perda e 

 ( )Nvdiv  representa a mudança na concentração resultante dos processos de transporte. 

Reescrevendo a Equação 2.1para os elétrons (ne) e para cada espécie de íons (ni):  

( ) eeee
i lqVndiv

t
n

−=+
∂
∂                           (2.1a) 

( ) iiii
e lqVndiv
t

n
−=+

∂
∂                           (2.1b)  

Nas regiões D, E e F1 diurnas o termo de transporte é desprezível. Nessas regiões pode-se 

considerar que tN ∂∂ /  é muito menor que os outros termos, tal que: )(Nlq = . Porém na região 

F2 o termo de transporte torna-se dominante. Isto ocorre porque os processos de produção e perda 

exercem influência pouco significativa na região F2. Neste caso, a Equação 2.1 pode ser escrita: 

( )nVdivtN =∂∂ / .  

Os movimentos de transporte a que estão sujeitos íons e elétrons na região F2 podem ser 

resumidos da seguinte forma: 
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(1) Íons e elétrons podem ser movidos por campos elétricos.  Os movimentos e as correntes 

elétricas resultantes dependem tanto do campo magnético como da freqüência de colisão.  

(2) Transporte das partículas carregadas devido a ventos neutros na termosfera. O movimento 

resultante depende da diferença entre a velocidade do vento (U) e a velocidade das 

partículas carregadas (vi e ve).  

(3) O plasma tende a ter uma difusão ao longo das linhas do campo magnético, sob a ação de 

forças gravitacionais e de gradientes de pressão. Quando os campos elétricos existentes 

não são muito intensos, elétrons e íons tendem a se movimentar com a mesma velocidade, 

chamada de difusão ambipolar. A difusão ambipolar é influenciada pela colisão entre as 

partículas carregadas e as neutras e a ação do campo geomagnético. 

As equações de movimento do plasma ionosférico, escritas separadamente para íons e 

elétrons são as seguintes: 
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Onde: 

iii KTnp =  e eee KTnp =  são as pressões parciais dos íons e elétrons respectivamente, sendo: ni e 

ne a densidade numérica, K a constante de Boltzmann e T a temperatura; m a massa; 
→

g é  a 
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aceleração da gravidade; 
→

U é a velocidade do gás neutro; v é a freqüência de colisões; 
→

v é a 

velocidade; e é a carga carga elétrica; 
→

E  é o campo elétrico;
→

B é o campo magnético; 

Os sub-índices e, i e n associam os termos das equações aos elétrons, íons e partículas neutras, 

respectivamente. 

2.3 Deriva do Plasma Ionosférico 

A radiação solar na faixa do ultravioleta, do extremo ultravioleta e raios-X é absorvida 

nas camadas E e F e produz aquecimento e ionização local. Este aquecimento promove gradientes 

horizontais de pressão, que provocam o surgimento de ventos termosféricos horizontais. Os 

ventos termosféricos circulam na ionosfera induzindo a movimentação de partículas carregadas 

na camada F. Esta movimentação está relacionada a deriva de íons e elétrons ao longo das linhas 

de campo geomagnético.  As derivas verticais do plasma ionosférico são controladas pelos 

campos elétricos e/ou pelos ventos termosféricos meridionais ao longo do meridiano magnético 

(RISHBETH, 1971; SCHUNK; NAGY, 2000). 

Próximo ao equador magnético, como as linhas de campo são horizontais, os ventos 

termosféricos meridionais não contribuem para a velocidade de deriva vertical (TITHERIDGE, 

1995). Desta maneira, em latitudes equatoriais apenas os campos elétricos podem movimentar a 

camada ionizada na vertical.  

Numa estação localizada em baixa latitude, os movimentos de ionização são provocados 

por uma interação eletrodinâmica complexa que inclui os efeitos de campos elétricos gerados por 

efeito dínamo, ventos neutros e o campo geomagnético. De uma maneira geral, em regiões de 
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baixa latitude a velocidade de deriva vertical da região F pode ser expressa como (TITHERIDGE, 

1995): 

( ) ( )IsenIUI
B
EV mV coscos ±=                            (2.4) 

Onde: 

O produto ( ) ( )IsenIcos  modula a influência da componente horizontal do vento no meridiano 

magnético sobre a deriva vertical VV  da camada; I é a inclinação magnética; E  é o campo 

elétrico zonal; B  é o campo geomagnético; mU  componente meridional do vento total no 

meridiano geomagnético; os sinais “+” e “-“ indicam as latitudes magnéticas sul e norte, 

respectivamente. 

Em regiões de baixa latitude, os ventos são principalmente zonais e movimentam a região 

ionizada através de linhas de campo quase horizontais, gerando campos elétricos de polarização 

aproximadamente verticais. Os ventos meridionais também estão presentes na camada F de baixa 

latitude e sopram do hemisfério no verão para o hemisfério no inverno. Como os ventos 

meridionais transportam íons de um hemisfério para outro, eles acabam afetando a ionosfera em 

baixas latitudes (RISHBETH, 1981). 

Os ventos meridionais podem se propagar em direções distintas através do meridiano 

magnético provocando diferentes efeitos sobre a camada F2 (RISHBETH, 1972). O vento 

transequatorial quando sopra em direção ao equador  provoca uma deriva para cima (reduzindo a 

taxa de recombinação) e quando afasta-se do equador  provoca uma deriva para baixo 

(aumentando a taxa de recombinação). 
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Os campos elétricos e magnéticos quando atuam em conjunto provocam a deriva 

eletromagnética vertical para cima do plasma, 
→→

× BE , durante o período diurno, e para baixo 

durante o período noturno. Esta deriva provoca uma difusão no plasma para baixo ao longo das 

linhas de campo geomagnético e para longe do equador magnético devido à ação da gravidade. 

Este fenômeno é chamado de Efeito Fonte. O Efeito Fonte gera a chamada Anomalia de 

Appleton, que representa o aumento da densidade de plasma, ou dos picos de ionização, em 

ambos os hemisférios (BITTENCOURT; TINSLEY, 1976). 

 

2.4 Irregularidades ionosféricas equatoriais 

Segundo Sales et al. (1996) as depleções na densidade do plasma estão associadas com o 

desenvolvimento das bolhas de plasma (irregularidades ionosféricas de grande escala) geradas no 

equador magnético, depois do pôr-do-sol, pelo processo de instabilidade de Rayleigh-Taylor 

(IRT). As bolhas de plasma crescem na parte inferior da região F sobre o equador magnético e 

carregam um tubo de fluxo de baixa de densidade eletrônica para altas altitudes. Como as bolhas 

de plasma se propagam para altitudes muito mais altas, elas se estendem via campo magnético 

para maiores latitudes (WHALEN, 2002). Como é dicutido por Whalen (2002), além da bolha de 

plasma também existe o spread F da base da camada (bottomside spread F – BSSF) que é um 

tipo de irregularidade confinada na parte inferior do pico da região F que pode ser detectada 

apenas por instrumentos de sondagens próximos ao equador magnético. A Figura 2.3 mostra a 

diferença (em latitude, altitude e dimensão) entre uma bolha de plasma e um spread F da base da 

camada. 
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Figura 2. 3: Ilustração da distinção entre spread F da base da camada (bottomside spread F – BSSF) e bolhas com 
relação à latitude e ao campo goemagnético. (a) BSSF está confinado na parte inferior do pico da região F e se 
estende via linhas do campo magnético por uma banda estreita em latitude detectável apenas por instrumentos 
próximos ao equador magnético. Também mostra a crista da anomalia equatorial em torno de ±15º de latitude 
magnética. (b) Uma bolha de plasma se propaga para altitudes muito mais altas e se estende via campo magnético 
para latitudes mais altas. Quando a bolha atinge a região da anomalia, pode ser detectada pelos instrumentos de 
sondagens ionosféricas.  
Fonte: Adaptada de Whalen (2002). 

 

Como é discutido por Schunk e Sojka (1996), a extensão das bolhas de plasma pode variar 

de dezenas a centenas de quilômetros da direção leste-oeste. Entretanto, a extensão norte-sul das 

bolhas varia de acordo com a altura que a irregularidade atinge no equador (altura Apex) (ex: 

segundo Whalen (2002), uma bolha detectada a 16º de latitude magnética implica numa altura 

Apex de pelo menos 850 km e uma bolha detectada a 20º de latitude magnética implica numa 

altura Apex de pelo menos 1200 km). Quando as bolhas estão em formação, elas apresentam uma 
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deriva vertical para cima com uma velocidade que varia de 100 para 1000 m/s (SCHUNK; 

SOJKA, 1996). No entanto depois da formação, essa deriva vertical das bolhas cessa. As bolhas 

de plasma se descolam normalmente de oeste para leste com uma velocidade média da ordem de 

100 m/s (CLEMESHA, 1964). 

Segundo Schunk e Sojka (1996) os campos elétricos dínamo gerados em baixas latitudes 

pelos ventos termosféricos tem um efeito pronunciado na ionosfera equatorial. Durante o dia, o 

campo elétrico dínamo está para leste e provoca no plasma uma deriva vertical para cima, 

enquanto que à noite acontece o oposto. Fejer et al. (1995) investigaram a deriva vertical do 

plasma (campos elétricos zonais) medidas pelo satélite Atmosphere Explorer E localizado em 

baixas latitudes e desenvolveram um modelo empírico que descreve as variações observadas. O 

modelo de Fejer et al. (1995) inclui, além da variabilidade diária do campo elétrico, a 

variabilidade sazonal, com o ciclo solar e com a longitude. Numa das simulações realizadas por 

Fejer et al. (1995) fica evidente que o plasma apresenta uma acentuada deriva vertical para cima 

próximo ao entardecer (~18:00 LT), chamado de pico pré-reversão, em quase todas as longitudes. 

Como é discutido por Schunk e Sojka (1996), este tipo de movimentação tem muita influência na 

geração de instabilidades e irregularidades do plasma (spread F equatorial). Pode-se mencionar 

que a intensidade do campo elétrico dínamo da região F varia de acordo com a atividade 

magnética e estações do ano (WHALEN, 2002). As investigações de Whalen (2002) indicam que 

a supressão das irregularidades resulta da diminuição na velocidade da deriva vertical do pico 

pré-reversão máximo da camada F equatorial e do decréscimo na intensidade do campo elétrico 

para leste. Deve-se mencionar que as ocorrências das bolhas são mais freqüentes durante o 

período de máxima atividade solar. Isto ocorre porque a amplitude do pico pré-reversão 

equatorial aumenta significativamente com o fluxo solar (FEJER et al., 1985). Sahai et al. (2000) 
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verificaram uma variabilidade sazonal das bolhas de plasma no setor brasileiro. Segundo Sahai et 

al. (2000), as ocorrências das bolhas de plasma são mais freqüentes entre os meses de outubro a 

março (com máxima freqüência nos meses de dezembro e janeiro) e menos freqüentes nos meses 

de inverno (entre os meses de maio a agosto) no setor brasileiro. 

A presença das irregularidades ionosféricas resulta na degradação da comunicação 

transionosférica, por exemplo, comunicação via satélite ou pelos sistemas de pocionamento 

global (GPS) (BERTONI, 2004).   

Pode-se mencionar que a nomenclatura utilizada na descrição das irregularidades varia de 

acordo com a técnica de observação [exemplo: quando as irregularidades são detectadas por 

ionossondas e imageadores são chamadas de spread F equatorial ou bolhas de plasma (quando a 

irregularidade é gerada no equador se estende até baixas latitudes) e por instrumentos a bordo de 

satélites emprega se regularmente o termo depleção].  

O trabalho pioneiro de  Booker e Wells (1938) utilizando observações de sondagens 

ionosféricas em Huancayo, Peru, mostrou a presença de irregularidades de plasma da ionosfera 

equatorial. Essas irregularidades produzem um padrão característico de espalhamento nos sinais 

das ondas de rádio recebidos por ionossondas e são representados em gráficos chamados 

ionogramas. Os ionogramas de Palmas na região equatorial mostram que os sinais das ondas de 

rádio refletidos pela camada-F podem apresentar espalhamento na faixa da freqüência (frequency 

spread-F) ou das altitudes (range spread-F), como mostram as Figuras 2.4a e 2.4b. As Figuras 

2.4a e 2.4b mostram também a presença da camada E esporádica (próximo de 100 km de 

altitude). 



39 

 

Camada E esporádicaCamada E esporádica

 

(a) 

Camada E esporádicaCamada E esporádica

 

(b) 

Figura 2. 4: Observações obtidas com a ionossonda que opera em Palmas, dados obtidos em 17 de maio de 2005. (a) 
Ionograma mostrando a presença de frequency spread-F às 01:40 Universal Time (UT). (b) Ionograma mostrando a 
presença de range spread-F às 06:00 UT. 
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2.4.1 Instabilidade de Rayleigh-Taylor 

2.4.1.1 – Teoria Linear 

Segundo Kelley (1989) a Figura 2.5 apresenta o modo pelo qual as irregularidades 

(spread-F) ocorrem na região equatorial de acordo com a teoria linear da instabilidade de 

Rayleigh-Taylor (IRT). Na Figura 2.5, n1 representa o ambiente superior, n2(=0) representa o 

ambiente inferior, g a força gravitacional com direção de cima para baixo e 
→

B  o campo 

magnético na horizontal. Inicialmente considerou-se que o plasma local é não colisional e que 

existe apenas uma pequena perturbação senoidal. 

y

x

y

x

y

x

 

Figura 2. 5: Diagrama esquemático do mecanismo físico da IRT. Fonte: Kelley, 1989. 

 

Quando o campo gravitacional interage com um campo magnético origina-se um fluxo de 

corrente na direção x, Jx, dado por: 

2B
BgnMJ x

→→

×
=                                                                                                                   (2.5) 



41 

 

onde n é a densidade eletrônica do ambiente e M é a massa dos íons e elétrons. Como n 

corresponde à densidade eletrônica do ambiente, conseqüente Jx é proporcional a n. Com isso 

surge um campo elétrico restaurador, que satisfaz a condição 0=∇J . Porém, quando o campo 

elétrico interage com o campo magnético, gera uma deriva 
→→

×BEδ  de elétrons e íons para 

altitudes mais elevadas onde a densidade de plasma é mais baixa e uma deriva para altitudes 

menores onde a densidade de plasma é mais alta. Por causa deste fenômeno ocorre uma 

intensificação na perturbação que causa uma grande instabilidade no sistema. 

Considerando a gravidade (g) como o fator principal na formação da instabilidade, temos 

que a taxa de crescimento da instabilidade Rayleigh-Taylor, é dada por: 

inL
g
ν

γ =                                                                                                                             (2.6) 

onde, inν  corresponde a freqüência de colisão entre íons e partículas neutras e L corresponde ao 

inverso da escala de gradiente de densidade, expresso por: 

1

0

0

1
−

















=

dz
dn

n
L                                                                                                                (2.7) 

 

2.4.1.2 – Instabilidade generalizada de Rayleigh-Taylor 

Além da gravidade também existem outros fatores que influenciam na geração das 

instabilidades na ionosfera equatorial. Tanto o campo elétrico ambiente E0 como as ações dos 

ventos neutros influenciam na formação das irregularidades. Levando em consideração a 

influência de campos elétricos e de ventos neutros, a densidade de corrente é dada por: 
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'

0.
→←

= EJ σ                                                                                                                            (2.8) 

→→→→

×+= BuEE 0

'

0                                                                                                                   (2.9) 

Considerando que o campo elétrico zonal gerado através dos ventos neutros encontra-se na 

mesma direção do campo elétrico gravitacional, no cálculo da taxa de crescimento da 

irregularidade feito utilizando a teoria linear deve ser incluído o efeito do campo elétrico zonal 

através da substituição do fator ing ν/  por BEg xin // '
0+ν , sendo '

0xE  o campo elétrico zonal no 

referencial ao vento neutro. No limite entre o a plasma e a atmosfera neutra, existe uma 

sensibilidade muito grande a qualquer perturbação que por sua vez promove o acúmulo de cargas, 

sendo que essas cargas acumuladas promovem o aumento da perturbação exatamente no caso 

gravitacional. A condição necessária para a instabilidade é que o fator 
→→

×BE
'

0  seja antiparalelo ao 

gradiente de densidade do plasma. Pode se mencionar que, esta condição (fator 
→→

×BE
'

0  seja 

antiparalelo ao gradiente de densidade do plasma) se aplica até a densidade de pico da ionosfera, 

pois, acima do pico está associado apenas ao campo elétrico (comunicação pessoal Pimenta, 

2012). Logo após o pôr-do-sol ocorre um aumento na componente zonal do campo elétrico, 

chamado de pico pré-reversão, que provoca uma subida no plasma ionosférico da região F para 

maiores altitudes. Portanto, ao incluir os efeitos dos campos elétricos zonais, temos que a taxa de 

crescimento da instabilidade Rayleigh-Taylor é dada por (HANSON et al., 1986): 

L
in

n
L

g
B
E

n
β

ν
γ −








−

∆
=                                                                                                    (2.10) 
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onde n corresponde a densidade eletrônica do ambiente, E é a intensidade do campo elétrico 

zonal ambiente, B corresponde ao campo magnético, g é a aceleração da gravidade, inν  está 

relacionado a freqüência de colisão entre íons e partículas neutras e Lβ  corresponde a taxa de 

recombinação das espécies iônicas majoritárias.  

 

2.4.1.3 - Gradientes de Condutividade Pedersen 

Como foi discutido anteriormente, o spread F equatorial é gerado pela instabilidade de 

Rayleigh- Taylor.  Segundo Martinis et al. (2005) (veja também SULTAN, 1996), a taxa de 

crescimento desta instabilidade RTγ  deve levar em consideração o efeito das condutividades 

Pedersen integradas ao longo do tubo de fluxo:  
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2γ                                                         (2.11) 

    (a)        (b)       (c)     (d)    (e) 

No instante em que a taxa de crescimento da instabilidade do plasma é positiva, inicia-se 

o processo de instabilidade na base da região F. As irregularidades são geradas quando (a) a razão 

da condutividade Pedersen da região F para o total das regiões (E + F) aproxima-se de uma 

unidade (quando desaparece a camada E) [pode-se mencionar que a presença da camada E 

esporádica dificulta a formação de uma instabilidade na região F (comunicação pessoal Pimenta, 

2012)], (b) existe maiores gradientes de densidade eletrônica, NN /∇ , (c) a subida rápida da 

deriva eletromagnética 
→→

× BE  para maiores altitudes, (d) a ionosfera deslocada para altas altitudes, 
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reduzindo assim a freqüência de colisões entre íons e partícula neutras inv . O termo do vento 

neutro (e) refere se à componente perpendicular do campo magnético terrestre, 

)cos()( IUIsenUU Vmn += , sendo: mU  e VU  as componentes meridional e vertical da somatória 

dos ventos no meridiano magnético terrestre e I o ângulo de inclinação magnética (SULTAN, 

1996; MARTINIS et al. 2005). 

Raghavarao et al. (1993) discutiram o papel dos ventos neutros verticais sobre a geração 

de spread F no equador magnético, uma região onde assume-se que a componente vertical é 

muito menor do que a componente meridional. Não existe nenhum dado observacional 

conclusivo para comprovar o papel da mudança diária dos ventos neutros meridionais na geração 

do spread F equatorial (MENDILLO et al., 2001), embora simulações tendem a incluir isto como 

uma inibição para o spread F equatorial (MARTINIS et al., 2005).   
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CAPÍTULO 3 - TEMPO ESPACIAL (SPACE WEATHER) 

 

O tempo espacial (space weather; SONG et al. 2001) refere-se às condições no Sol e no 

vento solar, magnetosfera, ionosfera e termosfera que podem influenciar o desempenho e a 

confiança dos sistemas tecnológicos espaciais e terrestres, e pode produzir riscos à vida dos seres 

humanos. 

A atividade solar modula o vento solar, alterando sua velocidade, densidade, temperatura, 

energia e composição de partículas, por ser afetado pelos eventos eruptivos do Sol que emitem 

grandes quantidades de energia e partículas para o espaço. As erupções (flares), as ejeções de 

massa coronal (Coronal Mass Ejections –CME) e os buracos coronais, de onde são emitidos os 

feixes rápidos, são as principais estruturas do Sol que afetam o meio interplanetário (RISHBETH; 

GARRIOTT, 1969; GOLDSTEIN, 1998). 

Erupções solares ocorrem em regiões solares ativas quando fenômenos energéticos 

ligados às manchas solares aumentam excessivamente e emitem flares que são elevadas 

quantidade de energia em intervalos que duram alguns segundos até algumas horas. Essas 

erupções aumentam a emissão de radiações eletromagnéticas que demoram aproximadamente 8 

minutos para alcançarem a Terra e, ao atingirem as camadas superiores da atmosfera terrestre 

causam um aquecimento nessas camadas. Quando essas erupções solares estão ligadas a ejeções 

de massa coronal (coronal mass ejections – CMEs), elas liberam enormes quantias de matéria do 

Sol, com velocidades que estão entre algumas centenas e alguns milhares km s-1 em um intervalo 

de muitas horas e demoram aproximadamente de 1 a 3 dias para alcançarem a magnetosfera 

terrestre. Conseqüentemente, essa enorme quantia de matéria na forma de partículas carregadas 
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liberadas pelo Sol em direção a Terra pode penetrar na magnetosfera terrestre [quando o 

componente Bz do campo magnético interplanetário (IMF – Interplanetary Magnetic Field) está 

para sul e provoca a reconexão entre os campos magnéticos interplanetário e geomagnético] e 

interagir com a atmosfera de regiões de altas latitudes. Durante as tempestades geomagnétias o 

aquecimento Joule em alta latitude gerado pela precitação de particulas, resulta em ventos que se 

propagam em direção ao equador (BUONSANTO, 1999). 

Os buracos coronais são regiões caracterizadas por campo magnético aberto na coroa 

solar. Como as temperaturas no interior dos buracos coronais são menores que nas suas 

vizinhanças, estes buracos coronais podem ser vistos como regiões escuras em imagens de 

satélites. Deve-se mencionar que alguns buracos coronais permanecem por muitas rotações 

solares e desta forma, seus efeitos podem ser observados repetidamente na Terra (SMITH; 

WOLF, 1976). 

Os diferentes níveis de atividade solar podem produzir diferentes condições no vento solar 

e, desta forma causar drásticas alterações no acoplamento e regime da magnetosfera, ionosfera e 

alta atmosfera (KELLEY, 1989; SCHUNK; NAGY, 2000). As perturbações intensas solares 

podem produzir efeitos notáveis na atmosfera terrestre e se caracterizam por períodos em que 

uma grande quantidade de massa (plasma espacial com alta velocidade) da corona solar ou 

buracos coronais é injetada no vento solar. Os principais eventos produzidos na atmosfera 

terrestre são: as tempestades geomagnéticas e subempestades (GONZALEZ et al., 1994). 

Também foram descobertos eventos produzido na atmosfera terrestre (que podem ocorrer às 

vezes durante a fase de recuperação de algumas tempestades geomagnéticas) chamados de 

HILDCAAs (High Intensity Long Duration Contínuos AE Activiy, ou Atividade Auroral 
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Contínua, de Alta Intensidade e Longa Duração) (TSURUTANI; GONZALEZ, 1987; 

GUARNIERI et al., 2006). 

 

3.1 Tempestades Geomagnéticas 

Durante as tempestades geomagnéticas a alta atmosfera pode ser drasticamente 

modificada devido à imposição de condições adversas do tempo espacial (BUONSANTO, 1999). 

Tais efeitos (BUONSANTO, 1999) incluem um aumento no arraste atmosférico, aumento nas 

cintilações atmosféricas (que podem causar perturbações nas comunicações e sinais de 

navegação), mudanças em cargas elétricas nas superfícies dos satélites causando arco voltaico e 

precipitação de partículas energéticas causando riscos de vida aos astronautas ou danos na 

operação de satélites e espaçonaves e paralisação de centrais elétricas, causando enormes 

problemas econômico-sociais. 

Conforme Dungey (1961), as tempestades geomagnéticas estão relacionadas com a 

penetração de energia do vento solar na magnetosfera terrestre pelo processo de reconexão. O 

processo de reconexão ocorre quando as linhas do campo magnético interplanetário (direção sul) 

se interconectam com as linhas do campo geomagnético (direção norte) no lado diurno, 

transportando a energia do vento solar sobre a calota polar na direção da cauda da magnetosfera, 

onde acontece uma nova reconexão e a energia do vento solar é injetada para dentro da 

magnetosfera (DUNGEY, 1961; TSURUTANAI; GONZALEZ, 1997). Porém, como descrito por 

Gonzalez e Tsurutani (1987), as tempestades geomagnéticas intensas (Dst < -100 nT) ocorrem 

apenas quando o campo magnético interplanetário Bz permanece por no mínimo 3 horas com 

valor igual ou abaixo de -10 nT. Durante as tempestades geomagnéticas a corrente de anel torna-
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se mais intensificada e esta corrente gera fortes perturbações no campo magnético de baixa 

latitude. Essa intensificação na corrente de anel é detecta através de um decréscimo no índice Dst 

(para o cálculo do índice Dst utilizam-se dados de quatro observatórios magnéticos localizados 

em baixas latitudes). A Figura 3.1 mostra o acoplamento entre o Sol, meio interplanetário e 

magnetosfera terrestre que corresponde a um diagrama do processo de reconexão, onde energia e 

partículas são transferidas do vento solar para o interior da magnetosfera.  

 

 

 

Figura 3. 1: Reconexão magnética entre o campo interplanetário e o campo magnetosférico.  
Fonte: Adaptada de Tsurutani e Gonzales (1997, p. 82). 

 

Além do índice geomagnético Dst também são utilizados outros índices geomagnéticos 

para se estudar as tempestade geomagnéticas (ex: índices Kp e AE). Os índices geomagnéticos 

(Dst, Kp e AE) serão explicados detalhadamente nas seções 3.2, 3.3 e 3.4 (deste capítulo), 

respectivamente.  
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A Figura 3.2 mostra um gráfico do índice Dst com as três fases características de uma 

tempestade geomagnética, sendo a primeira o início súbito, a segunda a fase principal e a terceira 

a fase de recuperação. Na fase de recuperação inicia-se a dissipação da corrente de anel, que 

reduz o seu campo resultante e conseqüentemente o campo magnético vai retornando às suas 

condições normais. 

Fase de recuperação

Tempestade
Fase principal

Fase
inicial

Início
súbito

Fase de recuperação

Tempestade
Fase principal

Fase
inicial

Início
súbito

 

Figura 3. 2: Fases características de uma tempestade magnética.  
Fonte: Adaptada de Suess e Tsurutani, (1998, p. 61). 
 

3.2 Índice Dst 

Para o cálculo do índice Dst utilizam-se dados de quatro observatórios magnéticos 

localizados em baixas latitudes (ver a Figura 3.3): Hermanus – África do Sul (lat. geog. – 34,40º), 

Kakioka -  Japão (lat. geog. 36,23º), Honolulu – Hawai (lat. geog. 21,32º) e San Juan – Porto 

Rico (lat. geog. 18,38º). Estes quatro observatórios foram estrategicamente selecionados por 

terem uma boa qualidade nas suas observações e por estarem localizados suficientemente 

distantes dos eletrojatos aurorais e equatoriais, e bem distribuídos longitudinalmente. 



50 

 

 

Figura 3. 3: Rede de observatórios do índice Dst.  
Fonte: Dst Index (1991) adaptada por Neto (2006). 

 

O índice Dst está relacionado à intensidade da corrente de anel (medido em nano Tesla) e 

utiliza como base o valor médio da componente horizontal H do campo geomagnético medido de 

hora em hora (SUGIURA, 1964, apud FONSECA JR., 2002). 

A Tabela 3.1 mostra a classificação das tempestades geomagnéticas de acordo com a 

intensidade do índice Dst. 

 

Tabela 3. 1: Medida da intensidade da tempestade geomagnética pelo índice Dst. 

Tempestade Geomagnética Índice Dst 

Super (grande) Dst < -250 nT 

Intensa -250 ≤ Dst ≤-100 nT 
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Moderada -100 nT ≤ Dst ≤ -50 nT 

Fonte: Gonzalez et al. (1999). 

 

3.3 Índice Kp 

O índice Kp global (planetary index) é obtido através de uma média que utiliza 13 

observatórios que se distribuem entre 46º e 63º ao norte e -46º e -63º ao sul do equador 

geomagnético (KOMJATHY, 1997). Esses observatórios estão localizados em média latitude e 

raramente estão diretamente sobre um sistema de corrente horizontal intensa. Desfa forma, 

perturbações magnéticas podem ser dominantes nas componentes H ou D. Utilizando estas 

perturbações e levando em consideração o logaritmo da maior excursão em H ou D sobre um 

período de 3 horas, determina-se o nível local das variações geomagnéticas K. Este índice é 

fornecido diariamente em uma escala que varia de 0 (para período muito calmo) até 9 (para 

período muito perturbado) (RISHBETH; GARRIOTT, 1969). O índice K contém características 

locais e, por esse motivo, necessita-se aplicar uma tabela de conversão (GFZ, 2003) para excluir 

os efeitos locais e, conseqüentemente, gerar o índice Kp global. 

A Tabela 3.2 mostra a distribuição dos valores Kp de acordo com a atividade 

geomagnética. 

 

Tabela 3. 2: Mostra a distribuição dos valores Kp de acordo com a atividade geomagnética. 

Comportamento Kp 
Muito calmo 0 a 1 

Calmo 1 a 2- 
Normal 2- a 3+ 

Perturbado 3+ a 4+ 
Muito perturbado 4+ a 9 
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3.4 Índice AE 

O índice do eletrojato auroral AE, é um indicativo das correntes que fluem da zona 

auroral e é derivado de dados obtidos de observatórios distribuídos longitudinalmente perto da 

zona auroral. Através de um valor base mensal normaliza-se os dados para cada estação e, em 

seguida, subtrai-se dos dados adquiridos esse valor para cada minuto do mês analisado. Os 

índices AU e AL são, respectivamente, definidos como o maior e menor valor selecionados, 

dentre todas as estações, a cada hora universal. A diferença AU menos AL define o índice AE. 

A Figura 3.4 mostra as localizações das principais estações utilizadas para o 

processamento do índice AE na região auroral do hemisfério norte.  

 

Figura 3. 4: Mapa da região polar norte mostrando a distribuição das estações geomagnéticas usadas no calculo do 
índice AE.  
Fonte: Kamei, Sugiura e Araki (2004 apud GUARNIERI, 2005). 
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3.5 Efeitos das tempestades geomagnéticas sobre a camada F ionosférica nas regiões 

equatorial e de baixa latitude 

Uma grande quantidade de energia é dissipada em altas latitudes durante as tempestades 

geomagnéticas e pode gerar, na termosfera, os distúrbios ionosféricos propagantes (travelling 

atmospheric disturbances – TADs) (RICHMOND, 1979; LEI et al., 2008a). Os TADs podem se 

propagar para regiões de médias e baixas latitudes. Pode-se mencionar que quando os TADs se 

propagam pela ionosfera são chamados de travelling ionospheric disturbances (TIDs). Lei et al. 

(2008a) fizeram varias simulações ionosféricas para investigar os TIDs de grande escala que 

foram observados [Okinawa, Yamagawa, Kokubunji e Wakkanai] no Japão durante a tempestade 

geomagnética que ocorreu em dezembro 2006 (período de baixa atividade solar). Lei et at. 

(2008a) compararam os TADs simulados pelo modelo Coupled Magnetosphere Ionosphere 

Thermosphere  (CMIT) com os TADs observados pelo GPS Earth Observation Network 

(GEONET) no Japan para validar os resultados simulados. Como é discutido por Lei et al. 

(2008a), uma proeminente propagação do TID de grande escala (gerados em altas latitudes) na 

direção norte tem sido observada pelos dados do GEONET TEC. Segundo Lei et al. (2008a), este 

TID de grande escala na direção norte entre as 02:40 UT e 04:20 UT foi detectada pelo modelo 

CMIT. De acordo com Lei et al. (2008a), o modelo CMIT indica que o TID de grande escala foi 

gerado em alta latitude no hemisfério sul e se propagou para o hemisfério norte. Lei et al. (2008a) 

também concluiram que o vento neutro perturbado associado com os TIDs pode mover o plasma 

para cima ou para baixo ao longo das linhas do campo magnético e, assim, guiar as flutuações 

ionosféricas para médias e baixas latitudes.  
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As perturbações induzidas pelos processos magnetosféricos não estão restringidas a altas 

latitudes. Como é discutido por Abdu (1997), as grandes modificações no sistema ionosfera-

termosfera equatorial durante distúrbios na magnetosfera são produzidas por causa: (1) da 

penetração direta (rápida) de campos elétricos magnetosféricos em direção ao equador e (2) do 

dínamo perturbado guiado pela circulação termosférica global resultante da energia injetada em 

alta latitude. O dínamo perturbado gera uma circulação meridional dos ventos neutros que se 

estende desde a região auroral e se propaga em direção às regiões de média e baixa latitude.   

Como é mencionado por Sreeja et al. (2009), rápidas mudanças no decréscimo do 

potencial da calota polar (convecção magnetosférica) e nos sistemas de correntes alinhadas ao 

campo conduzem à penetração direta de campos elétricos perturbados de altas latitudes para 

baixas latitudes. A penetração direta de campo elétrico magnetosférico, caracterizado por uma 

forte queda do índice Dst (quando a componente Bz do IMF está na direção sul), produz um 

campo elétrico amanhecer-entardecer na ionosfera da região equatorial. Este campo elétrico 

amanhecer-entardecer está para leste no lado diurno e para oeste no lado noturno. A penetração 

de campo elétrico pode causar um grande aumento no TEC do lado diurno (MARUYAMA et al., 

2004) e um decréscimo no TEC do lado noturno (ABDU et al., 2007). Segundo Zhao et al. (2005) 

junto com a penetração de campos elétricos pode ocorrer uma grande expansão latitudinal e 

intensificação da anomalia ionosférica equatorial (equatorial ionization anomaly - EIA).  

Quando a densidade eletrônica na região F apresenta um aumento durante a tempestade 

geomagnética em relação ao período geomagneticamente calmo, resulta em perturbações 

ionosféricas denominadas tempestade ionosférica positiva ou fase positiva da tempestade. 

Segundo Buonsanto (1999) uma fase positiva de longa duração pode estar relacionada a dois 

mecanismos distintos: (a) diminuição do oxigênio atômico e (b) a subida da região F para 
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maiores altitudes por causa de ventos. Ambos os mecanismos estão associados à mudança na 

circulação termosférica geradas pelo aquecimento na zona auroral. O primeiro mecanismo 

desenvolvido por Rishbeth et al. (1987) para explicar a fase positiva, afirma que a alteração na 

circulação termosférica causa uma diminuição nas espécies neutras da zona perturbada através de 

uma pressão constante na superfície de média-baixa latitudes em direção ao equador, aumentando 

a densidade de O relativo ao N2 e O2. O segundo mecanismo desenvolvido por Prolss (1997) 

afirma que as tempestades ionosféricas positivas de longa duração ocorrem quando um aumento 

na intensidade dos ventos em direção ao equador eleva a ionização para maiores altitudes. De 

acordo com Mikhailov et al. (1995), esse último mecanismo funciona melhor durante o dia, 

enquanto o primeiro mecanismo (que relaciona a fase positiva ao aumento na densidade de O) 

funciona melhor durante a noite para explicar a causa da tempestade ionosférica positiva. 

Mikhailov et al. (1995) também concluiu que um aumento na densidade de O é mais importante 

do que um aumento na taxa de O/N2 para causar uma tempestade ionosférica positiva. 

Batista et al. (1991) tem estudado os efeitos de uma grande tempestade geomagnética, que 

ocorreu no dia 13 de março de 1989 (período de alta atividade solar), sobre a região equatorial e 

de baixa latitude no setor brasileiro. Pode-se mencionar que a tempestade geomagnética comecou 

no dia 13 de março e o índice Dst atingiu o seu valor mínimo de -589 nT no dia 14 de março de 

1989 aproximadamente as 02:00 UT. Como é discutido por Batista et al. (1991), uma intensa fase 

negativa (um decréscimo na densidade eletrônica em relação ao período geomagnética calmo) foi 

observada no foF2 de Fortaleza (4º S, 38º O) e Cachoeira Paulista (22º S, 45º O) (região de baixa 

latitude) e no TEC medido sobre São José dos Campos (23º S, 46º O) (região de baixa latitude). 

Segundo Prolss (1980) a tempestade ionosférica negativa está relacionada com a mudança na 

composição do gás neutro que aumenta a taxa de N2/O em alta e média latitude durante uma 
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tempestade geomagnética. As tempestades geomagnéticas mais intensas podem carregar essa 

mudança na composição observada em média latitudes para latitudes mais baixas.  Segundo 

Batista et al. (1991) a tempestade ionosférica negativa observada na região equatorial durante a 

fase principal de algumas tempestades geomagnéticas fortes tem sido atribuída por alguns 

pesquisadores (ADENIYI, 1986; BUONSANTO, 1999) como uma extensão desses efeitos 

(aumenta a taxa de N2/O) de alta e média latitude para regiões equatorial e de baixa latitude. 

Batista et al. (1991) também verificou muitas variações anormais na altura e densidade do pico da 

região possivelmente relacionadas à penetração de campos elétricos da magnetosfera para regiões 

equatorial e de baixa latitude.  

Sobral et al. (2001) têm investigado os efeitos de três tempestades geomagnéticas muito 

intensas nas regiões equatorial e de baixa latitude no setor brasileiro. As tempestades investigadas 

por Sobral et al. (2001) ocorreram em dezembro de 1980, abril de 1981 e setembro de 1982 

(período de alta atividade solar). Estas tempestades apresentaram um Dst mínimo de -240 nT, -

311 nT e -289 nT, respectivamente. Sobral et al. (2001) observaram perturbações no h´F, hpF2 e 

foF2 das estações equatorial [Fortaleza (4ºS, 38ºO)] e de baixa latitude [Cachoeira Paulista (22ºS, 

45ºO)]. Pode-se mencionar que em alguns casos as tempestades geomagnéticas podem 

proporcionar condições favoráveis para formação ou inibição das irregularidades ionosféricas 

equatoriais (spread-F) (MARTINIS et al., 2005). Como é discutido por Sobral et al. (2001), o 

spread F observado durante as tempestades geomagnéticas de dezembro, abril e setembro está 

claramente associado com a subida da camada F para maiores altitudes. Segundo Sobral et al. 

(2001), a subida da região F para maiores altitudes em Fortaleza é o fator mais importante na 

geração de spread F. Sobral et al. (2001) também concluiram que durante os períodos 

geomagneticamente perturbados, (1) em alguns casos, os aumentos (decréscimos) no foF2 sobre 
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Cachoeira Paulista estavam relacionados com os aumentos (decréscimos) no mecanismo do efeito 

fonte, (2) a subida da camada F para maiores altitudes sobre Fortaleza foi inibida durante vários 

dias. Como é discutido por Sobral et al. (2001), no caso da tempestade que ocorreu em 1981 essa 

inibição persistiu durante 4 dias e indica uma persistência na força do campo elétrico de dínamo 

perturbado. Conforme é descrito por Sobral et al. (2001), as subidas na base da camada F 

observada em Fortaleza apenas depois da meia noite dos dias 11, 12 e 13 de abril de 1981 

ocorreram após uma intensa convecção em alta latitude e são consistentes com as simulações do 

modelo empírico de Scherliess e Fejer’s (1997) para o campo elétrico de dínamo perturbado. 

Sobral et al. (2001) também mencionaram que um inesperado aumento no h´F sobre Fortaleza, 

em setembro de 1982 às 08:00 LT, não parece estar diretamente associado com os ventos 

perturbados ou com a penetração de campos elétricos da alta latitude, onde a convecção 

permaneceu baixa durante as 10 horas precedentes.  

 

3.6 HILDCAAs  

Nestes últimos anos têm sido publicado que os feixes rápidos (velocidade maior que o 

vento solar lento de outras regiões) encontrados no vento solar, mesmo não levando à ocorrência 

de tempestades geomagnéticas, podem induzir à geração de subtempestades ou eventos High-

intensity, long-duration, continuous AE activity (HILDCAAs) (TSURUTANI e GONZALEZ, 

1987; GUARNIERI, 2005; GUARNIERI et al., 2006).  Tsurutani e Gonzalez (1987) definiram 

quatro critérios que um evento deve satisfazer para ser considerado um HILDCAA:  

 (1) o evento deve alcançar no índice AE um valor de, no mínimo, 1000 nT (alta 

intensidade);  
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(2)  o evento tem que ocorrer durante no mínimo dois dias (longa duração);  

(3)  o valor do índice AE não pode permanecer abaixo de 200 nT por um período maior 

que duas horas de cada vez (ser contínuo); e  

(4) o evento não pode acontecer durante a fase principal de uma tempestade geomagnética 

(não excluindo a ocorrência durante o período da fase de recuperação). 

Como é discutido por Tsurutani et al. (2004), os HILDCAAs são uma conseqüência da 

energia do vento solar transferida para magnetosfera por causa da reconexão magnética entre as 

componentes na direção sul das ondas de Alfvén interplanetárias e dos campos magnéticos 

magnetosféricos. Segundo Tsurutani et al. (2004), a configuração da reconexão é igual ao 

mecanismo de Dungey (1961). Os intervalos das reconexões são menores durante os HILDCAAs 

do que durante a fase principal das tempestades por causa da natureza oscilatória das ondas de 

Alfvén.  Uma possível interpretação para este resultado é que o aumento no índice AE está 

relacionado às fases de expansões de uma subtempestade e o decréscimo no índice Dst está 

relacionado as injeções de plasma nas regiões externas da magnetosfera noturna. Outra 

possibilidade é que o aumento no índice AE está relacionado ao aumento na convecção 

magnetosférica/ionosférica e não a fatores associados a subtempestades (TSURUTANI et al., 

2003).  

Tsurutani et al. 2004 investigaram a importância e as causas interplanetárias de dois 

eventos HILDCAAs que ocorreram em janeiro de 1997 e março de 1998. Tsurutani et al. 2004 

também investigaram se os HILDCAAs são séries contínuas de subtempestades ou não. Segundo 

Tsurutani et al. 2004, os resultados analisados indicaram que as fases de expansão da 
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subtempestade estavam presentes nos eventos HILDCAAs, mas que existiu pouca ou nenhuma  

relação entre as subtempestades e as intensificações no AE.  

Guarnieri et al. (2006) estudaram a comparação entre as tempestades geradas por CMEs e 

por regiões de interação corrotante (corotating interaction regions – CIRs). Guarnieri et al. 

(2006) também investigaram a comparação entre estas tempestades e os eventos HILDCAAs. 

Como é discutido por Guarnieri et al. (2006), as tempestades geomagnéticas associadas a CIR 

apresentaram uma fase de recuperação com uma contínua penetração de plasma no lado noturno 

da magnetosfera devido a componente (Bz) das ondas de Alfvén na direção sul. Guarnieri et al. 

(2006) concluiram que os eventos HILDCAAs são mais freqüentes depois das tempestades 

geomagnéticas relacionadas a  CIR, embora os eventos HILDCAAs possam ocorrer depois de 

tempestades associadas a CME ou sem a ocorrência previa de alguma tempestade. Segundo 

Guarnieri et al. (2006), durante os HILDCAAs, a atividade do Dst é menor ou moderada, devido 

a novas penetrações de prótons ocorrendo em L-shells maiores do que 4. Guarnieri et al. (2006) 

também concluiram que durante os eventos HILDCAAs ocorreram penetrações de elétrons, com 

energias na faixa de 40 a 400 keV, chamados de killer electrons por causarem vários danos aos 

equipamentos a bordo de satélites. A Figura 3.5 apresenta um esquema dos eventos HILDCAAs e 

das tempestades com suas características visíveis nos índices AE e Dst e a forma da componente 

Bz do IMF que resultou na geração destes eventos. No topo da Figura 3.5 temos os eventos 

HILDCAAs associados a ocorrência de ondas de Alfvén interplanetária e na base da Figura 3.5 

temos as tempestades geomagnéticas associadas a ocorrência de CME.  

 



60 

 

 

Figura 3. 5: Esquema de como se comporta o índice Dst e AE durante os eventos HILDCAAs e tempestades 
geomagnéticas. Também apresenta o comportamento da componente Bz do IMF e origem destes eventos.  
Fonte: Adaptada de Gonzalez et al. (1994). 

 

Guarnieri (2006) investigou a natureza dos eventos HLDCAAs que ocorreram entre 1998 

e 2001. Guarnieri (2006) utilizou imagens do instrumento Ultraviolet Imager (UVI) 

(comprimento de onda entre aproximadamente 160 e 180 nm) a bordo do satélite POLAR (TORR 

et al., 1995) para analisar as distribuições temporais e espaciais das auroras durante os eventos 

HILDCAAs. Guarnieri (2006) também fez uma análise comparativa entre os eventos HILDCAAs 

e duas tempestades geomagnética que ocorreram em setembro de 1999 (Dst < -170 nT) e julho de 

2000 (Dst < -300 nT). Guarnieri (2006) verificou que, para a zona auroral do setor da meia noite, 

os fluxos de fótons durante a fase principal das tempestades geomagnéticas são muito maiores do 

que durante os eventos HILDCAAs. Entretanto, segundo Guarnieri (2006) os fluxos de fótons 

observados durante os eventos HILDCAAs são geralmente maiores do que durante a fase de 

recuperação das tempestades geomagnéticas. Guarnieri (2006) conclui que a energia transferida 
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do vento solar para magnetosfera/ionosfera durante a fase de declínio/fase mínima do ciclo solar 

(quando os HILDCAAs associados aos feixes rápidos das CIRs são dominantes), poderia ser 

maior do que durante o ciclo solar máximo (quando as CMEs são dominantes) devido ao carater 

de longa duração dos HILDCAAs. 
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CAPÍTULO 4 - INSTRUMENTAÇÃO E METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta alguns detalhes dos equipamentos (ionossonda e GPS) utilizados para 

obtenção dos dados ionosféricos estudados durante essa investigação. O modelo International 

Reference Ionosphere (IRI) utilizado para simular as variações da ionosfera (tais como a 

densidade eletrônica, temperaturas eletrônicas e iônicas e composição iônica) também é 

apresentado. Também é descrita a metodologia aplicada na análise das tempestades 

geomagnética, eventos HILDCAAs e comparações dos dados ionosféricos observados na região 

brasileira com o modelo IRI. 

 

4.1 Ionossonda 

As ionossondas digitais (Canadian Advanced Digital Ionosonde - CADI) da rede 

UNIVAP (Palmas e São José dos Campos) foram usadas para sondagens ionosféricas e 

forneceram dados para a obtenção de parâmetros ionosféricos como  h´F (altura mínima virtual 

da camada F), foF2 (freqüência do pico da camada F2), hpF2 (aproximadamente altura máxima 

da camada F2). Os parâmetros ionosféricos foram obtidos a partir dos ionogramas, utilizando o 

programa UDIDA (UNIVAP Digital Ionosonde Data Analysis) (PILLAT, 2006). 

 

4.1.1 Teoria básica da ionossonda 

Na década de 1920 foi desenvolvido um equipamento para se estudar a ionosfera que 

denominou-se ionossonda. Através da transmissão de pulsos de rádio freqüências (RF) é possível 
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obter informações de como se comportam as regiões ionosféricas (MITRA, 1952). As primeiras 

ionossondas eram analógicas e baseadas na tecnologia de válvulas, conseqüentemente as suas 

dimensões eram grandes comparadas com as dimensões das ionossondas que utilizam tecnologia 

de circuito integrado. Entretanto nos últimos anos foram desenvolvidas ionossondas digitais 

(REINISCH, 1986a, 1986b; MACDOUGALL et al., 1994; REINISCH, 1996) que são compactas 

e possibilitam a gravação dos ionogramas (traços num gráfico da altura versus freqüência) em 

microcomputadores. Através destes ionogramas digitais são extraídos os parâmetros ionosféricos. 

A Figura 4.1 mostra um ionograma obtido através do instrumento (Canadian Advanced Digital 

Ionosonde - CADI) localizado em Palmas perto do equador magnético. A Tabela 4.1 descreve a 

nomenclatura relativa de alguns dos parâmetros que podem ser extraídos dos ionogramas. 

 

Figura 4. 1: Exemplo de um ionograma obtido em Palmas às 08:40 UT. 
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Tabela 4. 1: Alguns parâmetros extraídos de ionogramas e suas respectivas nomenclaturas. 

h´F Altura mínima virtual da região F 

foF2 Freqüência do pico da região F2 

hpF2 Altura máxima aproximada da região F2 

 

O princípio básico de funcionamento da ionossonda está relacionado à reflexão e refração 

das ondas eletromagnéticas no plasma ionosférico, pois a ionossonda consiste de um sistema 

transmissor-receptor que emite pulsos de energia eletromagnética verticalmente em relação ao 

solo, com varredura em freqüência entre 1 a 20 MHz. 

Esta técnica de sondagem ionosférica possibilita medir (MITRA, 1952): 

a) O tempo de propagação da onda eletromagnética, que corresponde ao intervalo entre o 

tempo de transmissão e recepção da onda; 

 b) A intensidade da onda eletromagnética refletida; 

c) O estado de polarização da onda eletromagnética recebida. 

Além disso, outro fator relevante é associado ao sentido da polarização da onda 

eletromagnética transmitida, que resultará em ecos que correspondem as componentes ordinárias 

(polarização linear) e extraordinárias (polarização não linear) no ionograma. Isto ocorre devido 

ao campo magnético, que torna a ionosfera bi-refringente. 

Conforme Schunk e Nagy (2000), as ondas ordinárias e extraordinárias são ondas 

eletromagnéticas de alta frequência que se propagam na direção perpendicular ao campo 

magnético ( 0

→

B ). Para a onda ordinária, o campo elétrico da onda é paralelo ao campo magnético 
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)//( 01

→→

BE . Contudo, para a onda extraordinária  o campo elétrico da onda é perpendicular ao 

campo magnético )( 01

→→

⊥ BE .  

A altura de reflexão da onda de rádio transmitida pela ionossonda é diretamente 

proporcional à freqüência desta onda. Para ondas de frequências mais elevadas ocorrem reflexões 

da onda em maiores altitudes. Com as ondas, o retorno da onda para o receptor ocorre apenas 

quando a freqüência da onda de rádio transmitida ( tf ) é igual ou menor a freqüência do plasma 

( pf ). Quando a freqüência da onda transmitida é maior que a freqüência do plasma, a onda 

penetrará a região ionizada e não será refletida. 

A freqüência de plasma (fp) é dada por: 

0

2

2
1

επ m
en

f e
p =                                                                          (4.1) 

onde en  é a densidade de elétrons por m3, e representa a carga do elétron , m a massa do elétron, 

e 0ε  a permissividade elétrica do vácuo.  

 

4.1.2 Descrição Geral da CADI 

A Canadian Advanced Digital Ionosonde (CADI) trata-se de uma ionossonda digital com 

baixo custo e de fácil instalação utilizada para monitoramento ionosférico rotineiro e pesquisas 

científicas. A rede da UNIVAP começou operar em agosto de 2000 com a CADI em São José dos 

Campos e em abril de 2001 com a CADI em Palmas.  
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O sistema de sondagem iosnosférica da CADI consiste na trasmissão e recepção verticais 

de pulsos de frequência de rádio (1 – 20 MHz) que fornecem informações do plasma ionosférico 

local, como o atraso do eco refletido (altitude) versus frequência, fase e amplitude do eco, ângulo 

de chegada e polarização do eco.  

Os dados de ionogramas podem ser adquiridos a cada 100 segundos (dados armazenados 

com extensão *.md3 que utiliza 6 frequências fixas definidas pelo usuário) ou cada 300 segundos 

(dados armazenados com extensão *.md4 que uitiliza uma faixa de frequência de varredura de 1-

20 MHZ) dentro do período de uma hora.  

Na Figura 4.2 (a) é mostrada a CADI sendo utilizada em conjunto com um computador 

para o monitoramento e armazenamento dos dados ionosféricos de São José dos Campos e na 

Figura 4.2 (b) são mostradas as antenas de transmissão e recepção da CADI instaladas em São 

José dos Campos. 
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Figura 4. 2: (a) CADI em funcionamento com um PC para o monitoramento e armazenagem dos dados ionosféricos 
em São José dos Campos; (b) Antena de transmissão e recepção da CADI instalada em São José dos Campos. 

 

4.2 Global Positioning System – GPS 

O departamento de defesa dos Estado Unidos da América foi quem desenvolveu o GPS, 

para que fosse o sistema mais importante de navegação das forças armadas americanas. Através 

desse sistema seria obtida, em tempo real, a posição correta de alguma entidade como: homem, 

veículo, aeronave, etc. O GPS utiliza um conjunto de satélites que possibilita a um usuário em 

qualquer posição da superfície terrestre determinar as suas localizações tridimensionais (altitude, 

latitude e longitude), a sua velocidade e a hora, independentemente das condições atmosféricas 

(ROCHA, 2003; de ABREU, 2007). 

O GPS possui três segmentos: 

1- Segmento espacial: este segmento contém 24 satélites operacionais (Figura 4.3) que 

transmitem ondas de rádio na faixa do UHF para a Terra. Os satélites estão em órbita a 

aproximadamente 20.200 km de altitude, distribuídos em 6 órbitas distintas, sendo que 

cada órbita contém quatro satélites. As órbitas se distribuem individualmente com uma 

ínclinação de 55º em relação à linha do equador geográfico, fazendo uma volta completa 

ao redor da Terra a cada 12 horas, aproximadamente.  
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Figura 4. 3: Ilustração da constelação de 24 satélites do sistema GPS.  
Fonte: Dana (2000 apud DE ABREU 2007). 

 

2- Segmento de controle: é o segmento responsável por controlar todos os satélites em 

órbita. As principais funções deste controle são: monitorar todas as órbitas dos satélites 

existentes, corrigir posições, manter o tempo GPS (escala de tempo fornecida através dos 

relógios atômicos dos satélites), calcular as efemérides dos satélites e parâmetros do 

relógio e atualizar as mensagens de navegação. 

3- Segmento de usuário: este segmento é constituido por receptores de uso civil e militar. 

Estes receptores captam os sinais de cada satélite da constelação GPS para posteriormente 

fazer os cálculos necessários para se conhecer as posições trimensionais, velocidade do 

usuário e o tempo GPS, com objetivos específicos como o uso em navegação, geodésia 

(MONICO, 2000) e estudo da ionosfera. 
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4.2.1 Características dos sinais emitidos pelos satélites GPS 

Os satélites GPS transmitem sinais que são gerados através da frequência fundamental de 

10,23 MHz e multiplicadas por 154 e 120 respectivamente, que resultam nas frequências em L1 e 

L2 relacionadas às ondas portadoras. Essas frequências (L1 e L2) possibilitam operação 

independente das condições do tempo. A Figura 4.4 apresenta a estrutura básica dos sinais GPS. 

 

Figura 4. 4: Estrutura básica dos sinais GPS.  
Fonte: Monico (2000). 
 

Em L1 e L2 as frequências e os comprimentos de onda são: 

          f1 = 10,23 * 154 →  L1 = 1575,42 MHz  e λ ≅ 19,03 cm                                (4.2) 

e        f2 = 10,23 * 120 →  L2 = 1227,60 MHz  e λ ≅ 24,45 cm                                (4.3) 

L1 é a portadora que apresenta uma modulação em fase como resultado dos códigos C/A 

(course-acquisition – fácil aquisição) e P (precise – preciso) em conjunto com as mensagens de 

navegação. L2 é a portadora modulada exclusivamente através do código P juntamente com as 
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mensagens de navegação (MATSUOKA, 2003). As informações contidas nas mensagens de 

navegação estão associadas aos relógios, órbitas e funcionamento dos satélites (FEDRIZZI, 

1999). 

O código C/A foi desenvolvido para uso civil, contendo comprimento de onda de 

aproximadamente 300 m, sendo transmitido a uma freqüência de 1,023 MHz e gerado 

exclusivamente na portadora L1. No entanto, o código P foi desenvolvido para uso militar, 

contendo um comprimento de onda de aproximadamente 30 m, apresentando uma freqüência de 

transmissão de 10,23 MHz e sendo gerado nas portadoras L1 e L2. Como o código P é para uso 

militar, somente pessoas autorizadas têm acesso a esse código quando o AS (anti-spoofing) 

estiver ativado. O AS corresponde a um processo de criptografia do código P, que gera um novo 

código Y protegido, com objetivo de proteger o código P de usuários não autorizados. 

 

4.2.2 Observáveis GPS 

As observáveis são divididas em quatro tipos (SEEBER, 1993): 

1- Medidas de pseudodistâncias utilizando o código; 

2- Diferenças de pseudodistâncias utilizando a contagem integrada Doppler; 

3- Fase da onda portadora ou fase de batimento da onda portadora; 

4- Diferenças do tempo de viagem do sinal a partir das medições interferométricas. 
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Destes quatro tipos de observáveis, a pseudodistância e a fase da onda portadora são as 

observáveis mais importantes no posicionamento GPS. Estes dois tipos de observáveis são 

importantes porque possibilitam a determinação da posição, velocidade e tempo. 

A pseudodistância está relacionada à distância medida entre o satélite e a antena receptora 

e essa distância é designada “pseudo” por que ela não representa a distância geométrica real. A 

pseudodistância de código (tempo de propagação do sinal x velocidade da onda eletromagnética 

no vácuo) pode ser obtida a partir da comparação entre os segmentos específicos dos códigos 

PRN (código C/A na portadora L1 e/ou código P na portadora L1 ou L2), gerados através dos 

osciladores dos satélites e suas réplicas geradas internamente no receptor.  

De modo geral, a pseudodistância pode ser expressa por (HOFMANN-WELLENHOF et 

al., 1994): 

[ ] ( ) δρδδ ∆+=−+−=∆=ℜ ccGPStGPStctc R
SS

R )()(                                                  (4.4) 

onde c é a velocidade da luz; 

St e Rt  - representam o instante da emissão e recepção do sinal, respectivamente; 

Sδ e Rδ  - representam os desvios dos relógios do satélite e do receptor, respectivamente, em 

relação ao tempo GPS; 

ρ  - é a distância geométrica entre o satélite e o receptor. 

A observável fase da onda portadora ou fase de batimento da onda portadora representa a 

diferença entre a fase do sinal de referência gerado pelo oscilador do receptor e a fase do sinal 
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transmitido pelo satélite e recebido no receptor. Porém a medida da fase da onda portadora é 

ambígua comparada ao número inteiro de ciclos iniciais entre o satélite e o receptor.  

A fase observada 






 S

Ro
..

 no instante de recepção, na escala de tempo do receptor, em 

unidades de comprimento, é dada por (CAMARGO, 1999): 

( ) φ
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                                                                  (4.5) 

onde: 

S

Rn
~

 - representa a distância geométrica entre o satélite (S) e a antena do receptor (R); 

S
RI  -  é o erro sistemático, devido à refração ionosférica; 

S
RT  - é o erro sistemático, devido à refração troposférica; 

S
RN  - é a ambigüidade da fase; e 

φ



a  - é o erro da fase da onda portadora. 

 

4.2.3 Erros envolvidos nas observáveis 

As observáveis GPS normalmente estão sujeitas a três tipos de erros: 

- aleatórios; 

- sistemáticos; e  
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- grosseiros. 

Os erros sistemáticos representam os erros em que a causa é conhecida. Esses erros 

conseqüentemente podem ser minimizados através de técnicas específicas de observação ou 

parametrizados (modelados como termos adicionais). 

Erros aleatórios existem em qualquer tipo de observação. Por isso não tem como evitar 

esse tipo de erro. 

Os erros grosseiros estão relacionados a defeitos nos equipamentos ou falhas humanas. 

A Tabela 4.2 apresenta os principais erros a que estão sujeitas as observáveis, associados 

com algumas das respectivas fontes. 
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Tabela 4. 2: Fontes e principais erros envolvidos nas observáveis GPS. 

FONTES ERROS 

Satélite Erro do relógio 

 Erro da órbita 

 Atraso entre as portadoras no hardware do satélite e receptor 

Propagação do sinal Multicaminhamento ou Sinais refletidos  

Refração ionosférica 

 Refração troposférica 

 Perdas de ciclos 

 Rotação da Terra 

Receptor/Antena Ruído do receptor  

Erro do relógio 

Estação Multicaminho 

Erros nas coordenadas 

Pressão atmosférica 

Fonte: Adaptada de Monico (2000). 

Nessa seção será descrita a refração ionosférica que representa um dos efeitos da 

ionosfera na propagação dos sinais GPS. Os erros relacionados ao cálculo do TEC (Total 

Electron Content – Conteúdo Total de Elétrons) serão abordados na próxima seção. 
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Os sinais do GPS, no seu caminho entre o satélite e a antena receptora propagam-se na 

ionosfera terrestre. Como a ionosfera é um meio dispersivo, acaba afetando os sinais do GPS. 

Conseqüentemente, a refração apresenta uma grande dependência da freqüência do sinal e 

proporcional ao TEC. 

 Os índices de refração da velocidade de fase nf  e de grupo ng, são dados por: 

 nf  = 2

3,401
f

ne−                                                                                                                   (4.6) 

e 

 ng = 2

3,401
f

ne+                                                                                                                  (4.7) 

onde: 

40,3 é a constante que é dada em Hz2 el-1 m3 (unidades do Sistema Internacional de medida); e  

ne  é a densidade eletrônica que é dada em el m-3 (unidades do Sistema Internacional de medida). 

Nas equações (4.6) e (4.7) nota-se que o índice de refração da velocidade de fase é sempre 

menor que o índice de refração da velocidade de grupo. Este fator provoca um atraso na 

velocidade de grupo e um aumento na velocidade de fase. 

A refração ionosférica ( S
RI ) representa o erro sistemático e é obtida através da diferença 

entre a distância medida (S) e a distância geométrica ( ρ ) entre o satélite e a antena receptora. 

Realizando os devidos cálculos matemáticos pode-se obter as equações da refração ionosférica 

para a fase da onda portadora S
fRI  e para o grupo S

gRI  em função da freqüência: 
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TEC
f

I S
fR 2

3,40
−=                                                                                                               (4.8) 

e 

TEC
f

I S
gR 2

3,40
=                                                                                                                  (4.9) 

 

4.2.4. Total Electron Content (TEC) – Conteúdo Total  de Elétrons 

O TEC está relacionado à densidade de elétrons contidos em uma coluna cilíndrica que se 

estende da antena receptora (R) até o satélite (S), onde área da base é unitária. O TEC pode ser 

dado por (KLOBUCHAR, 1991): 

dsnTEC
S

R
e∫=                                                                                                                    (4.10) 

TECU (Total Electron Content Unit – Unidade do Conteúdo Total de Elétrons) é a 

unidade de medida do TEC. Sendo que o 1 TECU corresponde a 1016 elétrons por m2. 

Entretanto o TEC depende da posição do satélite em relação ao receptor GPS. Por este 

motivo, normalmente utiliza-se a medida do TEC na direção vertical (VTEC – Vertical TEC), 

que é dado por: 

=VTEC cos (z’) TEC                                                                                                       (4.11) 

onde 
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z’ – é o ângulo zenital do caminho do sinal sobre o ponto ionosférico localizado em um plano de 

altitude média Hm e é obtido pela equação (HOFMANN-WELLENHOF et al., 1994): 

sen z’ = 
mm

m

HR
R
+

sen z                                                                                                   (4.12) 

onde 

Rm - é o raio médio da Terra (~6300 km); 

Hm - a altura média da ionosfera (~300 km); e  

z - o ângulo zenital do satélite (z = 90º – el, onde el é o ângulo de elevação do satélite). 

A Figura 4.5 mostra a obtenção do VTEC através das medidas de TEC envolvidas na 

equação 4.13. 

 

Figura 4. 5: Geometria para o atraso do caminho ionosférico.  
Fonte: Adaptada de Oliveira (2003 apud SALOMONI, 2008). 
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4.2.5 Rate of TEC (ROT) - Taxas de Variações do TEC ou Flutuações de Fase 

Conforme citado por Mendillo et al. (2000) as taxas de variações do TEC ou flutuações de 

fase (com medidas em TEC/min) mostram a ocorrência das estruturas de pequena escala dentro 

das bolhas ionosféricas que provocam cintilações. 

O ROT é dado pela equação 4.14: 

t
TECROT
∆

∆
=                                                                                                                  (4.13) 

onde 

TEC∆  - representa a diferença consecutiva entre TECs (sinais GPS) separados pelo seu t∆ (em 

segundos). 

 

4.3 Rede Global IGS 

O International GNSS Service (IGS) é uma rede de receptores GPS operada desde de 

1994. Formado por uma rede global com aproximadamente 350 estações de GPS (Figura 4.6). Os 

dados de GPS são fornecidos “on-line” num formato padrão denominado RINEX (Receiver 

Independent Exchange). O arquivo de dados RINEX da rede operada pelo IGS são administrados 

pela NASA através do laboratório de propulsão a jato (Jet Propulsion Laboratory – JPL) (NASA, 

2004). 
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Figura 4. 6: Distribuição geográfica das estações de GPS da rede global IGS.  
Fonte: Nasa (2004). 
 

 

4.4 Rede Brasileira de Monitoramento Continuo dos Sinais GPS (RBMC) 

A RBMC é uma rede de referência geodésica ativa, ou seja, uma rede que opera de forma 

contínua, 24 horas por dia, 365 dias por ano.  

Na sua configuração inicial a RBMC contava com nove estações, sendo que, sete estações 

foram implantadas entre 1996 e 1997 pelo IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), com apoio da EPEUSP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) que 

recebeu recursos do FNMA (Fundo Nacional do Meio Ambiente) para a aquisição dos 

equipamentos e as outras duas estações integram, também, a rede do IGS (International GNSS 

Service). A Primeira estação ativa no Brasil foi a estação Fortaleza instalada no ROEN (Rádio 

Observatório Espacial do Nordeste) nas dependências do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais). Esta estação entrou em operação no dia 13 de maio de 1993. A outra estação que 

também pertence à rede IGS é a Brasília-DF, e foi implantada através de um acordo de 

cooperação entre o IBGE e o JPL (Jet Propulsion Laboratory) (FONSECA JR., 2002).  
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Em julho de 2011 a RBMC contava com um total de 85 estações: Altamira (PAAT), 

Araçatuba (SPAR), Arapiraca (ALAR), Balsas (MABS), Barra do Garças (MTBA), Barreiras 

(BABR), Belém (BELE), Belo Horizonte (MGBH), Boa Vista (BOAV), Bom Jesus da Lapa 

(BOMJ), Brasília (BRAZ), Cachoeira Paulista (CHPI), Campina Grande (PBCG), Campinas 

(SPCA), Campo Grande (MSCG), Campos dos Goytacazes (RJCG), Cananéia (NEIA), Canarana 

(MTCN), Chapecó (SCCH), Colider (MTCO), Colorado d’Oeste (ROCD), Crato (CRAT), 

Cruzeiro do Sul (CRUZ), Cuiabá (CUIB), Curitiba (PARA ou UFPR), Dourados (MSDO), 

Fortaleza (BRFT, CEEU e CEFT), Governador Valadares (GVAL), Guajará-Mirin (ROGM), 

Guarapuava (PRGU), Gurupi (TOGU), Humaitá (AMHU), Ilha Solteira (ILHA), Imbituba 

(IMBT), Imperatriz (IMPZ), Incofidentes (MGIN), Irecê (BAIR), Iatatuba (PAIT), Jataí (GOJA), 

Ji-Paraná (ROJI), Juína (MTJU), Lages (SCLA), Macapá (MAPA), Manaus (NAUS), Marabá 

(PRMA), Montes Claros (MCLA  e MGMC), Mossoró (RNMO), Nata (RNNA), Outinhos 

(OURI), Palmas (TOPL), Petrolina (PEPE), Porto Alegre (POAL), Porto Velho (POVE), 

Presidente Prudente (UEPP ou PPTE), Recife (RECF), Rio Branco (RIOB), Rio de Janeiro 

(ONRJ e RIOD), Rio Paranaiba (MGRP), Rosana (ROSA), Salvador (SAVO e SSAI), Santa 

Maria (SMAR), Santana (APSA), São Félix do Araguaia (MTSF), São Gabriel da Cachoeira 

(SAGA), São José do Rio Preto (SJRP), São Luís (SALU), São Paulo (POLI), São Raimundo 

Nonato (PISR), Sorriso (MTSR), Teixeira de Freitas (BATF), Teresina (PITN), Ubatuba (UBAT 

ou UBA1), Uberlândia (UBER e MGUB), Varginha (VARG ou MGVA), Viçosa (VICO), Vila 

Bela da Santíssima Trindade (MTVB), Vitória (CEFE) e Vitória da Conquista (BAVC) (IBGE, 

2011). 
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4.5 Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS) 

A Rede SIRGAS está relacionada à integração das redes geodésicas individuais dos países 

da América do Sul à Rede de Referência SIRGAS.  

A adoção do SIRGAS segue uma tendência atual tendo em vista as potencialidades do 

GPS e facilidades para os usuários, pois um sistema geodésico de referência é um sistema 

coordenado que, na prática, serve para a obtenção de coordenadas, que possibilitam a 

representação e localização em mapa de qualquer elemento da superfície do planeta. 

 Existem cinco Centros de Processamento da Rede GPS SIRGAS: IBGE (Brasil), 

Universidade Nacional de La Plata – UNLP (Argentina); Instituto Nacional de Estatística, 

Geografía e Informática - INEGI (México); Instituto Geográfico Agustin Codazzi – IGAC 

(Colômbia) e o Instituto Geográfico Militar da Argentina (IGM). 

 

4.6 Satélite ACE 

O satélite ACE está em operação desde 1998. Este satélite fornece os dados dos 

instrumentos Magnetometer (MAG) (SMITH et al., 1998) (medidas das variações do campo 

magnético interplanetário) e Solar Wind Electron, Proton and Alpha Monitor (SWEPAM) 

(MCCOMAS et al., 1998) (medidas do vento solar). O satélite ACE está em uma órbita estável 

em torno do ponto lagrangeano L1, que é um ponto de equilíbrio gravitacional entre o Sol e a 

Terra localizado a aproximadamente 1.500.000 km da Terra. Os dados do satélite ACE (dados do 

campo magnético interplanetário total, componente vertical do campo magnético interplanetário, 

densidade e velocidade do vento solar) foram obtidos do seu website 
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(http://www.srl.caltech.edu/ace/) na Caltech, universidade onde ele foi desenvolvido.  Esses 

dados foram obtidos com resolução temporal de 64 segundos no sistema de coordenadas GSM 

(Geocentric Solar Magnetospheric). Esse tipo de sistema possui o vetor z orientado no eixo do 

dipolo da Terra, vetor x apontado na linha Sol-Terra e vetor y completando os eixos. 

 

4.7 International Reference Ionosphere (IRI)  

O International Reference Ionosphere (IRI) é um modelo que começou a ser desenvolvido 

no final dos anos 60, patrocinado pelo Committe on Space Research (COSPAR) e pela 

International Union of Radio Science (URSI). O IRI é um modelo empírico que fornecer vários 

parâmetros ionosféricos, tais como a densidade eletrônica, temperaturas eletrônica e iônica e 

composição iônica, de acordo com a localização geográfica ou geomagnética, hora universal ou 

local, estação do ano, altitude e atividade solar. Este modelo teve sua primeira versão 

disponibilizada aos usuários em 1978, seguida por edições aprimoradas em 1986, 1990, 1995, 

2001 e 2007. 

Os resultados obtidos através do modelo IRI são baseados em dados provenientes da rede 

mundial de ionossondas, dos radares de espalhamento incoerente, dos dados de sondadores da 

parte superior da ionosfera (topside sounders), e das medidas in situ feitas por instrumentos a 

bordo de satélites e foguetes (KOMJATHY, 1997). As duas versões do modelo IRI (versão do 

IRI-2001 e IRI-2007), utilizadas nesta tese, estão disponíveis online nos seguintes endereços:  

http://iri.gsfc.nasa.gov/iri.html (versão do IRI-2001); 

http://omniweb.gsfc.nasa.gov/vitmo/iri_vitmo.html (versão do IRI-2007). 
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4.8 Metodologia empregada no estudo das tempestades geomagnéticas 

Foi analisado o índice de atividade geomagnética Dst para a escolha das intensas 

tempestades geomagnéticas (Dst < 100 nT) durante o período de 2005 e 2011. Entre 2005-2011, 

foram selecionadas três tempestades geomagnéticas que ocorreram em: (a) no dia 24 de agosto de 

2005, (b) no dia 14 de dezembro de 2006 e (c) no dia 26 de setembro de 2011. Essas tempestades 

foram selecionadas porque existiam dados de Palmas (PAL; 10,2° S; 48,2° O) e/ou São José dos 

Campos (SJC; 23,2º S; 45,9º O) que ainda não haviam sido analisados pelo grupo da UNIVAP. 

Para a investigação das tempestades geomagnéticas foram utilizados dados de 

ionossondas e/ou GPS. Da redução dos dados das ionossondas foram extraídos os parâmetros dos 

ionogramas (h’F, hpF2 e foF2) utilizados para avaliar a resposta da região F ionosférica devida à 

ação da tempestade geomagnética. Também foi calculada a média das variações dos parâmetros 

ionosféricos em função do tempo, para alguns dias geomagneticamente calmos próximos ao 

período de ocorrência das tempestades geomagnéticas. Estas médias foram comparadas com as 

sondagens obtidas durante o período geomagneticamente perturbado. 

A RBMC/IGS e a SIRGAS ofereceram bons conjuntos de dados de GPS no setor 

brasileiro e argentino, respectivamente. Os dados de GPS foram utilizados para calcular as 

médias do VTEC e as flutuações de fase ou taxas de variações do TEC (ROT). Para a 

determinação do VTEC e flutuações de fase ou taxas de variações do TEC (ROT) foram 

utilizados dois programas em linguagem “Fortran”, desenvolvidos na Universidade de Nagoya no 

Japão. Estes programas foram aprimorados na Universidade do Vale do Paraíba localizada em 

São José dos Campos – SP. Um dos programas realiza o cálculo do TEC através da observável 
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pseudodistância filtrada pela observável fase da onda portadora em L1 e L2 transmitidos pelos 

satéliltes da constelação GPS. O outro programa calcula o VTEC e flutuações de fase (ROT) 

através dos arquivos gerados com os cálculos do TEC. Antes deste programa gerar os dados e 

gráficos do VTEC e flutuações de fase (ROT) são informados importantes parâmetros como o 

arquivo TEC, a hora inicial e final para uma sessão, o número de satélites rastreados e o arquivo 

de efemérides (SP3). Foi feita a comparação entre os dados do VTEC durante o período 

geomagneticamente perturbado com o período geomagneticamente calmo. 

Além das estações de ionossondas ou GPS localizadas no Brasil para algumas 

tempestades geomagnéticas investigadas foram disponibilizados dados ionosféricos de estações 

de ionossonda/GPS de outros países (mencionado posteriormente na seção de discussão e 

resultados).  

Pode-se mencionar que os dados ionosféricos durante a tempestade de setembro de 2011 

foram comparados com os resultados do modelo IRI-2007. 

 

4.9 Metodologia empregada no estudo dos eventos HILDCAAs  

Os eventos HILDCAAs selecionados seguem estritamente os critérios sugeridos por 

Tsurutani e Gonzalez (1987). Segundo Tsurutani e Gonzalez (1987) um evento HILDCAA deve 

obedecer aos seguintes critérios: (1) ter no mínimo dois dias de duração; (2) durante esses dois 

dias o evento deve atingir um pico de no mínimo 1000 nT no índice AE; (3) não apresentar 

quedas no valor do índice AE a valores menores que 200 nT por mais de duas horas; (4) ocorrer 

fora da fase principal das tempestades geomagnéticas. Foi feita uma varredura nos dados 

observados entre 2002 e 2005 utilizando o programa desenvolvido por Guarnieri (2006) para 
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verificar os eventos que respeitavam os critérios 1, 2 e 3 sugeridos por Tsurutani e Gonzalez 

(1987). O quarto critério sugerido por Tsurutani e Gonzalez (1987) foi verificado manualmente. 

Após a exclusão das fases principais das tempestades geomagnéticas entre os eventos 

inicialmente selecionados pelo o programa, manualmente foi analisado novamente cada evento a 

fim de verificar se eles continuavam seguindo todos os critérios de HILDCAAs.  No total foram 

constatados 48 eventos HILDCAAs no período de 2002 a 2005. Em seguida foram selecionados 

2 eventos HILDCAAs para os quais se dispunham de bons conjuntos de dados ionosféricos da 

rede da UNIVAP [Palmas (PAL; 10,2° S; 48,2° O) e São José dos Campos (SJC; 23,2º S; 45,9º 

O)].  A Tabela 4.3 mostra o dia, mês, ano e horário inicial e final dos eventos HILDCAAs 

analisados. 

Tabela 4. 3: Eventos HIlDCAAs analisados em 2003 e 2005. 

Evento Início Fim 

1 27/07/2005 às 16:05 UT 30/07/2005 às 09:32 UT 

2 11/09/2005 às 11:00 UT 13/09/2005 às 14:27 UT 

 

Os parâmetros ionosféricos h´F, hpF2 e foF2 de PAL e SJC foram processados para se 

investigar os efeitos dos eventos HILDCAAs na ionosfera equatorial e de baixa latitude. 

Pode-se mencionar que o INPE disponibilizou (por e-mail) dados ionosféricos (h´F, hmF2 

e foF2) de Fortaleza (FZA; 3,9º S; 38,45º O) para os dois eventos HILDCAAs investigados.  

Método aplicado para se calcular a velocidade de propagação dos TIDs (e o horário 

em que os TIDs foram gerados na região auroral) durante as tempestades geomagnéticas e 

eventos HILDCAAs 



86 

 

Considerou se que: 

- a altitude da ionosfera é de 300 km; 

- o raio da Terra é igual a 6370 km; 

- a distância entre PAL (latitude geográfica 10,2º S) e SJC (latitude geográfica 23,2º S) é de 

~1513 km;  

- a distância entre PST (latitude geográfica 56,6º S) e SJC é de ~ 3888 km; 

- a distância entre a zona a auroral (latitude geográfica 80º S) e SJC é aproximadamente igual 

6612 km; 

- a distãncia entre PST e região auroral é de ~2724 km. 

Foi calculada a velocidade (V) de propagação dos TIDs: 

- de SJC (região de baixa latitude) até PAL (estação próxima a região equatorial) durante a 

tempestade geomagnética de 24/08/2005 e o evento HILDCAA que ocorreu entre 11-13/09/2005; 

- de PST (região de alta-média latitude) até SJC durante a tempestade geomagnética de 

14/12/2006. 

 Apartir desta velocidade (V) foi calculado o tempo em que o TID se propagou da zona 

auroral até SJC (ou da região auroral até PST). Posteriormente, calculou se o horário em que os 

TIDs possivelmente se formaram na região auroral.  
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4.10 Metodologia empregada no estudo do período geomagneticamente calmo 

Foi utilizado o índice geomagnético Kp para selecionar os dias geomagneticamente 

calmos entre junho - julho de 2003, setembro - outubro de 2003, dezembro 2003 - janeiro de 

2004 e março e abril de 2004. A Tabela 4.4 mostra os meses e os números de dias 

geomagneticamente calmos (Kp<3) utilizados para representar cada estação do ano (junho de 

2003 – abril de 2004). 

Tabela 4. 4: Meses e número de dias calmos utilizados durante diferentes estações. 

Estação Mês e Ano Número de dias geomagneticamente calmos 

Inverno Junho e julho de 2003 12 

Primavera Setembro e outubro de  2003 15 

Verão 
Dezembro de 2003 e janeiro de 

2004 
19 

Outono Março e abril de 2004 20 

 

Os valores médios sazonais (dos dias geomagneticamente calmos) do hpF2 e foF2 

medidos pelas ionossondas de PAL e SJC foram comparados com os valores do hmF2 e foF2 

gerados pelo modelo IRI-2007. 

 



88 

 

CAPÍTULO 5 - EFEITOS DA TEMPESTADE GEOMAGNÉTICA QUE 

OCORREU EM 24 DE AGOSTO DE 2005, NA CAMADA F IONOSFÉRICA NA 

REGIÃO EQUATORIAL E DE BAIXA LATITUDE 

 

Neste capítulo serão analisados os efeitos da tempestade geomagnética (que ocorreu no 

dia 24 agosto de 2005) na camada F da ionosfera na região equatorial e de baixa latitude (setor 

brasileiro e leste asiático). Os efeitos da tempestade geomagnética sobre a região equatorial e de 

baixa latitude no setor brasileiro foram analisados usando dados de h´F, hpF2 e foF2 de duas 

ionossondas digitais (uma em Palmas próximo a região equatorial, e outra em São José dos 

Campos na região de baixa latitude). Este capítulo também apresenta e discute os resultados do 

VTEC e ROT obtidos de quatro receptores GPS no setor brasileiro (Tabela 5.1) durante a 

tempestade que ocorreu em agosto de 2005. Os dados ionosféricos obtidos no Brasil também 

foram comparados com os dos dados de foF2 da ionossonda digital de Ho Chi Minh City, Vietnã, 

na região equatorial, e com os dados de h´F e foF2 da ionossonda digital de Okinawa, Japão, na 

região de baixa latitude, para estudar os efeitos longitudinais. Também são apresentadas as 

variações temporais dos parâmetros interplanetários (Vp, Np, B e Bz) e os índices geomagnéticos 

(Dst, Kp e AE). Vários mapas do TEC (GPS) produzido pelo laboratório de propulsão a jato (Jet 

Propulsion Laboratory) também estão sendo apresentados e discutidos com as observações 

ionosféricas. 

A Tabela 5.1 apresenta os detalhes das localizações das ionossondas digitais e GPS 

usados no estudo da tempestade geomagnética que ocorreu no mês de agosto de 2005. As 

latitudes dip de cada estação (na Tabela 5.1) foram calculadas para o ano de 2005 na altitude de 

300 km utilizando o modelo International Geomagnetic Reference Field 11 (IGRF-11). 
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Tabela 5. 1: Detalhes das localizações das estações de GPS e ionossondas digitais utilizadas nas investigações da 
tempestade geomagnética que ocorreu no mês de agosto de 2005. As latitudes dip foram calculadas para o ano de 
2005 na altitude de 300 km usando o modelo IGRF-11. 

Localização Siglas Usadas Observa-
ções* 

Lat. Geog Long. 
Geog. 

Lat. Dip Horário Local 
Local Time 

(LT) 

Imperatriz, Brasil 
Palmas, Brasil 
Bom Jesus da Lapa, Brasil 
São José dos Campos, Brasil 
Curitiba, Brasil 
Santa Maria, Brasil 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Okinawa, Japan 
 

IMPZ (RBMC) 
PAL (UNIVAP) 
BOMJ (RBMC) 
SJC (UNIVAP) 
PARA (RBMC) 
SMAR (RBMC) 

HCM 
OKI 

 

GPS 
ID 

GPS 
ID 

GPS 
GPS 
ID 
ID 

 

05,5ºS 
10,2ºS 
13,2ºS 
23,2ºS 
25,4ºS 
29,7ºS 
10,5ºN 
26,3ºN 

 

47,5ºO 
48,2ºO 
43,3ºO 
45,9ºO 
49,2ºO 
53,1ºO 
106,3ºL 
127,8ºL 
 

02,4ºS 
06,1ºS 
11,4ºS 
18,0ºS 
18,0ºS 
19,4ºS 
03,0ºN 
20,8ºN 
 

LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT + 7 h 
LT = UT + 9 h 
 

* GPS – Global Positioning System; ID – Ionossonda Digital.  

As componentes do vento solar (velocidade e densidade), do campo magnético 

interplanetário (IMF) (total e o componte Bz) e os índices geomagnéticos (Dst, Kp e AE) entre o 

período de 23 e 26 de agosto de 2005 são mostrados na Figura 5.1. 
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Figura 5. 1: Velocidade e densidade do vento solar, campo magnético interplanetário (IMF) (componentes, total e 
Bz), e os índices geomagnéticos (Dst, Kp e AE) para o período de 23 a 26 de agosto de 2005. A linha traceja vertical 
indica o horário em que ocorreu o storm sudden commencement (SSC).  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 

 

A Figura 5.1 mostra um rápido aumento na velocidade do vento solar de ~ 450 km/s para 

~540 km/s às 05:38 UT no dia 24 de Agosto de 2005 nos dados do satélite ACE, indicando a 

ocorrência de um possivel choque interplanetário. A densidade do vento solar apresenta um 

aumento de ~8 cm-3 para ~ 20 cm-3. A magnitude do campo magnético total mostra um aumento 

de ~ 11nT para ~ 24 nT. A componente Bz do IMF vira para sul às 08:33 UT no dia 24 de Agosto 

de 2005. O valor mínimo do Bz= - 56 nT é alcançado às ~09:30 UT no dia 24 de Agosto. Após 

este horário o Bz oscila entre os valores negativos e positivos. O índice Dst mostra um rápido 

aumento às 10:00 UT (-22 nT) seguido de um decréscimo, atingindo um valor mínimo de – 216 

nT às 12:00 UT. Aproximadamente no mesmo horário do storm sudden commencement (SSC), o 
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índice AE mostra um rápido aumento de ~ 1000 nT e alcança um valor máximo de  ~3500 nT 

quando o Dst atinge o valor mínimo. 

A Figura 5.2 mostra as variações do parâmetro ionosférico h´F (linhas vermelhas) 

observado em PAL e SJC no dia 24, 25 e 26 de agosto de 2005. Para o período calmo são 

mostradas faixas verdes correspondendo a ± 1 desvio padrão da média dos dias calmos (12 e 20 

de agosto e 06 e 08 de setembro de 2005). A Figura 5.2 também mostra quando houve a presença 

de spread-F (barras horizontais pretas) e esporádica E (barras horizontais laranjas). As barras 

horizontais azuis correspondem ao período em que a ionossonda não recebeu a reflexão dos 

pulsos de radiofreqüência incidentes na ionosfera. A linha tracejada vertical preta indica o horário 

em que ocorreu o SSC.  

A Figura 5.3 mostra os gráficos de ISO freqüências (PAL e SJC) para os dias 24, 25 e 26 

de agosto de 2005. A Figura 5.4 é semelhante à Figura 5.2, mas apresenta as variações do 

parâmetro ionosférico hpF2. 
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Figura 5. 2: Variações do parâmetro ionosférico h´F (linhas vermelhas) observado em PAL e SJC durante o dia 24, 
25 e 26 de agosto de 2005. A faixa verde representa ±1 desvio padrão da média dos dias calmos. As barras 
horizontais azuis correspondem ao período em que a ionossonda digital não recebeu a reflexão do sinal emitido em 
direção a ionosfera. As barras horizontais pretas e laranjas indicam a presença de spread-F e esporádica E, 
respectivamente. A linha tracejada vertical preta indica quando ocorreu o SSC. As áreas hachuradas indicam o 
período noturno (21:00 – 09:00 UT ou 18:00 – 06:00 LT).  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 
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Figura 5. 3: Gráficos de ISO freqüência para as estações de PAL e SJC para os dias 24, 25 e 26 de agosto de 2005. 
A linha traceja vertical preta indica o horário em que ocorreu o SSC.  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 
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Figura 5. 4: Variações do parâmetro ionosférico hpF2 (linhas vermelhas) observado em PAL e SJC nos dias 24, 25 e 
26 de agosto de 2005. A faixa verde representa ±1 desvio padrão da média dos dias calmos (2 dias antes e 2 dias 
depois do evento investigado). As barras horizontais azuis correspondem ao período em que a ionossonda não 
recebeu a reflexão dos pulsos de radiofreqüência incidentes na ionosfera. As barras horizontais pretas e laranjas 
indicam a presença de spread-F e esporádica E, respectivamente. A linha tracejada vertical preta indica o horário em 
que ocorreu o SSC.  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 
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Na noite do dia 24 de agosto (antes do SSC) (Figuras 5.2, 5.3 e 5.4), as sondagens 

ionosféricas mostram a presença de spread-F apenas em SJC. Como a tempestade geomagnética 

começou mais tarde aproximadamente às 06:00 UT este fato ocorreu durante o período 

geomagneticamente calmo. Como não existe spread-F próximo ao equador magnético (PAL), 

este fenômeno está possivelmente relacionado à sobreposição de algumas ondas perturbadas que 

propagam de média latitude produzindo traços spread-F (PIMENTA et al., 2008). Possivelmente 

as ondas de gravidade em combinação com o gradiente de densidade apropriado são condições 

importantes e talvez atuem como mecanismo semeador para geração de irregularidades 

ionosféricas neste caso (ABDU comunicação pessoal, 2011). 

Durante a fase de crescimento da tempestade geomagnética é que ocorre a maior parte da 

intensificação da atividade na região auroral devido ao aquecimento Joule gerado pela injeção de 

partículas energéticas. O aquecimento Joule da atmosfera polar resulta em sua expansão, gerando 

assim um forte sistema de circulação de ventos neutros em direção à ionosfera equatorial 

(SCHUNK; NAGY, 2000; DE ABREU et al., 2010a; DE ABREU et al., 2010b). Os distúrbios 

ionosféricos propagantes ou traveling atmosfpheric disturbances (TADs) causados pelo 

aquecimento Joule em altas latitudes propagam-se em direção ao equador magnético, arrastando 

o plasma de média e baixa latitude para maiores altitudes ao longo das linhas do campo 

geomagnético. Como é descrito por Buonsanto (1999), os TADs manifestam-se na ionosfera 

como distúrbios ionosféricos propagantes ou traveling ionospheric disturbances (TIDs). Os TIDs 

causam uma subida no plasma ionosférico da região F para maiores altitudes induzindo um 

aumento na densidade eletrônica no pico da região F (BAUSKE; PROLSS, 1997). 

As Figuras 5.2, 5.3 e 5.4 mostram também, na noite de 24-25 de agosto de 2005, 

oscilações no h´F e hpF2 nas estações de SJC e PAL, possivelmente associadas aos TIDs. A seta 
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vertical (1) na Figura 5.2 na noite de 24-25 de agosto indica a possível passagem do TID de SJC 

(~00:30 UT) para PAL (~02:00 UT) em aproximadamente 1,5 hora. Considerando que à distância 

entre SJC e PAL é de aproximadamente 1513 km, calculamos que a velocidade de propagação do 

TID é de aproximadamente 280 m/s. Levando em consideração que a distância entre SJC e a 

região auroral (latitude geográfica 80º S) é de aproximadamente 6612 km e a velocidade de 

propagação do TID é de ~280 m/s          (1009 km/h), calculamos que o TID se propagou da zona 

auroral até SJC em 6,55 horas [com isso sugerimos que o TID foi gerado na zona auroral no dia 

24/08/2005 (~18:00 UT)]. A seta vertical (2) na Figura 5.2 indica a possível passagem do TID de 

SJC (perto das 03:30 UT) para PAL (no horário perto das 05:30 UT) em aproximadamente 2 

horas e com isso calcula-se que a velocidade de propagação do TID está em torno de 210 m/s. 

Considerando que o TID está se propagando com uma velocidade de ~ 210 m/s (756 km/h), 

calculou se que o TID se propagou da zona auroral até SJC em 8,74 horas  (sugerindo que o TID 

foi formado na região auroral no dia 24/08/2005 por volta da 19:00 UT). 

As Figuras 5.2 e 5.4 mostram na noite de 24-25 de agosto (após a meia noite), a presença 

de spread-F primeiro em PAL e depois em SJC. O spread-F observado em PAL e SJC está 

possivelmente relacionado com a subida do plasma ionosférico da região F para maiores altitudes 

devido aos TIDs. 

A Figura 5.4 mostra grandes oscilações no hpF2 observadas em SJC durante o período 

diurno do dia 24 de agosto de 2005. Neste mesmo período o hpF2 observado em PAL apresenta 

apenas algumas oscilações. Estas oscilações em SJC e PAL estão relacionadas com os TIDs 

gerados devido ao aquecimento Joule na região auroral. Este aquecimento Joule está associado 

com o grande aumento do índice AE no horário entre aproximadamente 06:00 UT e 12:00 UT do 

dia 24 de agosto.  



96 

 

A Figura 5.5 mostra as medidas da densidade de íons feitas pelo satélite DMSP F15 

orbitando numa altitude de 840 km no dia 24 de agosto (antes da tempestade geomagnética) entre 

as 00:12 UT e 00:54 UT (Figura 5.5a), e entre as 01:52 e 02:35 UT (Figura 5.5b). A Figura 5.5c 

mostra a medida da densidade de íons feita pelo satélite DMSP F13 entre as 21:05 UT e 21:47 

UT no dia 24 de agosto.  
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Figura 5. 5: Variações da densidade iônica observada dos satélites DMSP F15 e DMSP F13 orbitando (próximo de 
SJC) numa altitude de aproximadamente 840 km no dia de 24 de agosto de 2005.  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 

 

Conforme as Figuras 5.2, 5.3 e 5.4, apenas SJC mostra a presença de spread-F antes da 

tempestade geomagnética. As Figuras 5.5a e 5.5b mostram variações da densidade de íons 

próximo de SJC, mas sem a presença de spread-F. Isto possivelmente indica que as 

irregularidades (spread-F) observadas em SJC (através de sondagem ionosférica pela ionossonda) 
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não alcançaram a altitude em que se encontra o satélite DMSP e estão provavelmente associadas 

com os distúrbios atmosféricos de baixa altitude (PIMENTA et al., 2008). 

A Figura 5.5c não mostra a presença de spread-F na região de PAL e SJC às 18:30 LT 

(21:30 UT). Este resultado exibe uma boa concordância com os as sondagens ionosféricas 

observadas em PAL e SJC (Figuras 5.2 e 5.3). 

A Figura 5.6 é semelhante à Figura 5.2, mas apresenta as variações do parâmetro 

ionosférico foF2. As variações observadas no parâmetro foF2 no dia 24, 25 e 26 de agosto estão 

discutidas mais tarde em conjunto com as observações do VTEC (GPS). 
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Figura 5. 6: Variações do parâmetro ionosférico foF2 obtidas em PAL e SJC para o período de 24-26 de agosto de 
2005 (linhas vermelhas). A faixa verde representa  1 desvio padrão da média dos dias calmos.  As barras horizontais 
azuis correspondem ao período em que a ionossonda não recebeu a reflexão dos pulsos de radiofreqüência incidentes 
na ionosfera. As barras horizontais pretas e laranjas indicam a presença de spread-F e esporádica E, respectivamente. 
A linha tracejada vertical preta indica quando ocorreu o SSC. As áreas hachuradas indicam o período noturno (21:00 
– 09:00 UT ou 18:00 – 06:00 LT).  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 
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 A Figura 5.7 mostra as variações do conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) 

obtidos por 4 estações de GPS para o período entre 23 e 26 de agosto de 2005. As variações do 

VTEC para o período perturbado são mostradas em linhas vermelhas e para o período calmo são 

mostradas em linhas verdes (o dia 23 de agosto corresponde ao período calmo).  
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Figura 5. 7: Conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) entre os dias 23 e 26 de agosto de 2005 para as estações 
de IMPZ, BOMJ, PARA e SMAR. As linhas vermelhas representam o período perturbado      (24-26 de agosto) e as 
linhas verdes representam o dia calmo (23 de agosto).  A linha tracejada vertical preta indica o horário em que 
ocorreu o SSC. As áreas hachuradas indicam o período noturno (21:00 – 09:00 UT ou 18:00 – 06:00 LT).  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 

 

Um fator comum em todas as estações (Figuras 5.6 e 5.7) é um súbito aumento no foF2 

(Figura 5.6) e VTEC (Figura 5.7) no dia 24 de agosto antes das 12:00 UT, com a intensificação 

do foF2 na latitude de SJC. Após as 12:00 UT novamente observa-se um aumento no foF2 e 

VTEC com a latitude. Isto possivelmente indica uma subida da região F e uma intensificação da 
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anomalia ionosférica equatorial. Os aumentos no foF2 e VTEC antes e após as 12:00 UT do dia 

24 de agosto parecem estar associados com a penetração pontual de campos elétricos 

magnetosféricos durante uma forte queda do índice Dst (160 nT/h durante 10-11 UT). 

Bagiya et al. (2009) discutiram as variações do TEC observadas em Rajkot (22,29º N, 

70,74º L geográfico, 14,03º N geomagnético), Índia (estação de baixa latitude), durante o período 

de 2005 à 2007.  Bagiya et al. (2009) tem relatado um aumento do TEC no dia 24 de agosto de 

2005 no horário perto das 12:00 UT (18:00 LT). Neste trabalho os resultados do foF2 (Figura 

5.6) e VTEC (Figura 5.7), exibem uma boa concordância com os dados de Bagiya et al. (2009). 

Como é mencionado por Bagiya et al. (2009), o aumento do TEC está possivelmente ligado ao 

acentuado campo elétrico para leste durante o dia devido a penetração pontual de campos 

elétricos magnetosféricos. 

Paznukhov et al. (2009) tem investigado os efeitos das tempestades geomagnéticas na 

ionosfera de médias latitudes (Europa e América do Norte). Paznukhov et al. (2009) tem 

investigado com mais detalhes os efeitos ionosféricos  produzido pela tempestade, nas médias 

latitudes, que ocorreu no dia 24 de agosto de 2005. Borries et al. (2009) tem realizado uma 

análise estatística dos maiores TIDs na Europa, nas médias latitudes, usando as variações do 

GNSS derivados do TEC (receptores localizados na Europa). Paznukhov et al. (2009, ver a 

Figura 8 deles) observou um aumento na densidade de plasma entre aproximadamente 1 e 2 horas 

após o início da subida da camada F em todas as estações. Segundo Paznukhov et al. (2009) esta 

tempestade ionosférica positiva ocorreu por causa dos ventos neutros perturbados. Como é 

discutido em Paznukhov et al. (2009), o desenvolvimento da tempestade ionosférica no dia 24 de 

agosto de 2005 sofreu uma influência significativa dos TIDs. Borries et al. (2009, ver a Figura 7 

deles) também tem observado que os TIDs estão se propagando para 12º L durante a tempestade 
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do dia 24 de agosto de 2005. As variações do foF2 (Figura 5.6) observadas em PAL e SJC 

mostram uma tempestade ionosférica positiva no horário entre aproximadamente 16:00 UT e 

23:00 UT do dia 24 de agosto. O efeito desta tempestade ionosférica está mais acentuado em SJC 

indicando a propagação de ventos termosféricos de altas latitudes em direção a baixas latitudes. A 

tempestade ionosférica positiva que ocorreu em PAL (próximo a região equatorial) e SJC (região 

de baixa latitude) está em concordância com as observações de Paznukhov et al. (2009) e Borries 

et al. (2009) nas médias latitudes. 

 Os dados do VTEC (Figura 5.7) durante o dia 24 de agosto de 2005 (no horário entre 

aproximadamente 14:00 UT e 16:00 UT) mostram uma tempestade ionosférica negativa nas 

estações de IMPZ, BOMJ e PARA.  Como é descrito por Buonsanto (1999), a tempestade 

ionosférica negativa está associada com a mudança na composição neutra resultando numa rápida 

taxa de recombinação e assim diminuindo a densidade eletrônica do plasma. A Figura 5.7 mostra 

no dia 24 de agosto, no horário entre aproximadamente 16:00 UT e 24:00 UT (mesmo horário em 

ocorreu uma tempestade ionosférica positiva em PAL e SJC mencionada anteriormente), uma 

tempestade ionosférica positiva nas estações de IMPZ, BOMJ, PARA e SMAR (hemisférico sul). 

Como o primeiro aumento do VTEC é observado na estação de IMPZ e mais tarde em BOMJ, 

isto indica um possível efeito relacionado com os ventos soprando do hemisfério norte. O inicio 

do aumento do VTEC observado em PARA e SMAR está aproximadamente no mesmo horário 

observado em SJC (ver Figura 5.6), portanto este aumento está possivelmente ligado com os 

ventos de alta latitude no hemisférico sul. 

Durante o período diurno nos dias 25 e 26 de Agosto (Figura 5.6), durante a fase de 

recuperação, as variações do foF2 mostram uma tempestade ionosférica positiva em PAL e SJC, 

com o efeito tornando-se mais acentuado em SJC. A Figura 5.7 mostra nos dias 25 e 26 de agosto 
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durante o período diurno, um aumento do VTEC (tempestade ionosférica positiva) nas estações 

de IMPZ, BOMJ, PARA e SMAR, com o efeito tornando-se mais acentuado de IMPZ para 

SMAR. Segundo Prolss (2003) a tempestade ionosférica positiva pode estar relacionada com os 

ventos meridionais de alta latitude.  

A Figura 5.8 mostra as variações do parâmetro ionosférico h´F (linhas vermelhas) 

observado em OKI (LT=UT+9) durante os dias 24, 25 e 26 de agosto de 2005. A faixa verde 

representa ± 1 desvio padrão da média dos dias calmos. A barra horizontal preta indica a 

presença de spread-F. A linha tracejada vertical indica o horário em que ocorreu o SSC.  
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Figura 5. 8: Variações do parâmetro ionosférico h´F (linhas vermelhas) observado em OKI entre os dias 24 e 26 de 
agosto de 2005. A faixa verde representa 1 desvio padrão da média dos dias calmos. A barra horizontal preta indica a 
presença de spread-F. A linha tracejada vertical preta indica quando ocorreu o SSC. As áreas hachuradas indicam o 
período noturno (21:00 – 09:00 UT ou 18:00 – 06:00 LT).  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 

 

A Figura 5.9 mostra as variações do parâmetro ionosférico foF2 (linhas vermelhas) 

observado em HCM (LT=UT+7) e OKI entre os dias 24 e 26 de agosto de 2005. Para o período 

calmo são mostradas as faixas verdes correspondendo a ±1 desvio padrão da média dos dias 

calmos. A linha tracejada vertical preta indica quando ocorreu o SSC. As barras horizontais 

pretas indicam a presença de spread-F. As barras horizontais azuis correspondem ao período em 

que a ionossonda não recebeu a reflexão dos pulsos de radiofreqüência incidentes na ionosfera. 
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Figura 5. 9: Variações do parâmetro ionosférico foF2 obtidas em HCM e OKI para o período de 24-26 de agosto de 
2005 (linhas vermelhas). A faixa verde representa ± 1 desvio padrão da média dos dias calmos. A linha tracejada 
vertical indica o horário em que ocorreu o SSC. As áreas hachuradas indicam o período noturno (21:00 – 09:00 UT 
ou 18:00 – 06:00 LT).  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 

 

A Figura 5.8 mostra que no dia 24 de agosto a base da camada F em OKI começa a subir 

para maiores altitudes próximo das 09:00 UT (18:00 LT) durante o período geomagneticamente 

perturbado. A Figura 5.9 mostra na estação de OKI uma tempestade ionosférica positiva no dia 

24 de agosto no horário entre aproximadamente 10:00 UT e 16:00 UT. Como visto na Figura 5.9, 

no dia 24 de agosto, o foF2 mostra dois picos em OKI, um aproximadamente às 12:00 UT e outro 

às 15:00 UT. A Figura 5.8 mostra também na estação de OKI intensas oscilações na base da 

camada F na noite de 24 de agosto de 2005. Estas oscilações estão possivelmente associadas aos 

TIDs. Como é mencionado por Bauske e Prolss (1997), os TIDs provocam uma subida no plasma 

ionosférico da região F para maiores altitudes induzindo um aumento na densidade eletrônica no 

pico da camada F. Entretanto, a Figura 5.8 mostra que, em geral, na estação de OKI nos dias 25 e 
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26 de agosto (fase de recuperação) as linhas vermelhas apresentam variações compatíveis com o 

período calmo. 

Outro fator importante na estação de OKI na noite de 24 de agosto (Figura 5.8) é a 

presença de spread-F após uma subida no plasma ionosférico da camada F para maiores altitudes. 

A Figura 5.9 mostra no dia 25 de agosto a aproximadamente 01:00 UT na estação de 

HCM, que o foF2 inicia um aumento por causa do amanhecer. Conseqüentemente, HCM mostra 

uma tempestade ionosférica positiva. Esta tempestade ionosférica positiva observada em HCM 

no horário entre aproximadamente 01:00 UT e 07:00 UT provavelmente está relacionada aos 

TIDs que promovem a subida da camada F para altitudes mais elevadas, onde a taxa de 

recombinação é menor (RISHBETH, 1998). 

Pode-se observar também na Figura 5.9, na noite de 26 de agosto, um aumento no foF2 

nas estações de HCM e OKI. Neste mesmo período, as estações brasileiras (Figuras 5.6 e 5.7) 

mostram também uma tempestade ionosférica positiva. Este fenômeno possivelmente está ligado 

com os TIDs. 

A diferença observada entre o foF2 de OKI e HCM está possivelmente associado à 

diferença latitudinal e longitudinal destas duas estações. 

Como mencionado anteriormente, no dia 24 de agosto, após uma subida anormal da 

camada F para altitudes mais elevadas verifica-se a presença de spread-F em OKI (14:00 UT) 

(Figura 5.8). Pode-se mencionar que as sondagens ionosféricas observadas em HCM (Figura 5.9) 

na noite de 24 de agosto, também mostram a presença de spread-F no horário entre 

aproximadamente 19:00 UT e 21:00 UT. O spread-F observado no setor japonês e vietnamita na 

noite de 24 de agosto está provavelmente relacionado com os distúrbios magnéticos, que 
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resultaram numa acentuada subida da região F para maiores altitudes. Entretanto, o spread-F 

observado apenas em HCM na noite de 25 de agosto está possivelmente associado com o spread-

F da base da camada (bottomside spread-F) (WHALEN, 2002). O spread-F da base da camada é 

um evento que ocorre freqüentemente em regiões próximas ao equador magnético e raramente se 

estendem para regiões de baixas latitudes.  

Sahai et al. (2005) têm investigado o comportamento da ionosfera no setor brasileiro 

(PAL e SJC) e leste asiático (HCM e OKI) durante tempestades geomagnéticas que ocorreram 

em 2003. Sahai et al. (2005) relata diferenças significativas entre os efeitos da tempestade na 

estação de HCM e OKI. Sahai et al. (2005) tem mostrado algumas diferenças na resposta 

latitudinal da camada F nos dois setores (setor brasileiro e leste asiático). Neste trabalho os 

resultados estão compatíveis com as observações realizadas por Sahai et al. (2005). 

Pode-se mencionar que as variações longitudinais observadas nos dois setores (setor 

brasileiro e leste asiático) mostram que a tempestade geomagnética tem um efeito global. As 

quatro estações (PAL, SJC, HCM e OKI) mostram a presença da tempestade ionosférica positiva.  

A Figura 5.10 mostra os mapas do TEC (GPS) produzido pelo laboratório de propulsão a 

jato (Jet Propulsion Laboratory). Os dados do TEC contidos nos mapas foram observados no dia 

23 de agosto de 2005 (período geomagneticamente calmo) às 14:00 UT, 16:00 UT e 20:00 UT, 

no dia 24 de agosto 2005 (período geomagneticamente perturbado) às 14:00 UT e 20:00 UT e no 

dia 25 de agosto de 2005 (período de fase de recuperação) às 16:00 UT.  
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Figura 5. 10: Seis mapas do TEC durante o período geomagneticamente calmo (23/08/2005) (mapas do lado 
esquerdo) e perturbado (24-25/08/2005) (mapas do lado direito).  
Fonte: de Jesus et al. (2012). 

 

Os mapas do TEC (Figura 5.10) mostram que a ionosfera esta perturbada com uma alta 

densidade eletrônica nos dias 24 e 25 de agosto (dias perturbados). Isto indica que a densidade 

eletrônica esta mais alta durante o período geomagneticamente perturbado e confirmam os nossos 

resultados. 
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Resumo 

Durante a tempestade de 24/08/2005 foram observados no setor sul americano e leste 

asiático: (a) variações no h´F de PAL, SJC (na noite de 24-25/12/2006) e OKI  (na noite de 

24/12/2006) associado aos TIDs propagando-se em direção ao equador devido ao aquecimento 

Joule na zona auroral; (b) penetração pontual de campos elétricos magnetosféricos no dia 24 (fase 

principal da tempestade) resultando num abrupto aumento no foF2 (~12:00 UT) em PAL, SJC e 

OKI e no VTEC nas estações da RBMC; (c) tempestades ionosféricas positivas no foF2 de PAL, 

SJC (na noite de 24-25) e HCM (no dia 25); (d) também foram observadas algumas diferenças 

nas respostas latitudinais da região F ionosférica nos setores sul americano e leste asiático. 
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CAPÍTULO 6 - EFEITOS DA TEMPESTADE GEOMAGNÉTICA, QUE 

OCORREU NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006, NA CAMADA F IONOSFÉRICA 

EQUATORIAL, DE MÉDIAS E BAIXAS LATITUDES 

 

Neste capítulo serão analisados os efeitos da tempestade geomagnética, que ocorreu no 

dia 14 de dezembro de 2006 (período de baixa atividade solar), no plasma da camada ionosférica 

F equatorial, de médias e baixas latitudes (hemisfério sul americano). Os efeitos da tempestade 

geomagnética sobre a região equatorial, de médias e baixas latitudes no setor sul americano 

foram analisados usando dados de h´F e foF2 de quatro ionossondas digitais [localizadas em 

Jicarmarca (Peru) na região equatorial, em Palmas (Brasil) próximo a região equatorial, em São 

José dos Campos (Brasil) na região de baixa latitude, e em Port Stanley na região de média 

latitude]. Este capítulo também apresenta e discute os resultados do VTEC e ROT obtidos de seis 

receptores GPS localizados no setor brasileiro e argentino (ver Tabela 6.1) durante a tempestade 

que ocorreu em dezembro de 2006. Também é apresentado o fluxo de raio-X (1-8 Å; com um 

flare da classe X3,4) obtido pelo satélite GOES para o período de 12-13 de dezembro de 2006. 

As variações temporais dos parâmetros interplanetários (V, N, B, e Bz) e os índices 

geomagnéticos (Dst, Kp e AE) também estão sendo apresentados e discutidos com o fluxo de 

raios-X e as observações ionosféricas.  

A Tabela 6.1 apresenta os detalhes das localizações das ionossondas digitais e GPS usado 

no estudo da tempestade geomagnética que ocorreu em dezembro de 2006. 
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Tabela 6. 1: Detalhes das localizações das estações de GPS e ionossondas digitais utilizadas nas investigações da 
tempestade geomagnética que ocorreu em dezembro de 2006. As latitudes dip foram calculadas para o ano de 2006 
na altitude de 300 km (utilizando o modelo IGRF-11). 

* GPS – Global Positioning System; ID – Ionossonda Digital. 

 

No dia 13 de dezembro de 2006 os dados de raio-X do satélite GOES (1-8 Å) indicam a 

ocorrência de um grande flare. O pico do flare ocorre as 02:39 UT do dia 13 de dezembro (Figura 

6.1), alcançando a categoria X3,4 (indicando um fluxo de raio-X de aproximadamente 3,4x10-4 

Wm-2). Porém, no dia 13 também é observada uma ejeção de massa coronal associada com o 

flare solar, que afeta a magnetosfera terrestre no dia 14 dezembro. 

Localização Siglas Usadas 
 

Obseva-
ções* 

Lat. 
Geog. 

Long. 
Geog. 

Lat. 
Dip. 

Horário Local 
(Local Time) 

(LT) 

Palmas, Brasil 
Jicamarca, Peru 
Brasília, Brasil 
Presidente Prudente, Brasil 
São José dos Campos, Brasil 
Curitiba, Brasil 
Santa Maria, Brasil 
Bahia Blanca, Argentina 
Puerto Deseado, Argentina 
Port Stanley 
 

PAL (UNIVAP) 
JIC  

BRAZ (RBMC) 
PPTE (RBMC) 
SJC (UNIVAP) 
PARA (RBMC) 
SMAR (RBMC) 

VBCA (SIRGAS) 
PDES (SIRGAS) 

PST 
 

ID 
ID 

GPS 
GPS 
ID 

GPS 
GPS 
GPS 
GPS 
ID 

 

10,2ºS 
12,0ºS 
15,9ºS 
22,1ºS 
23,2ºS 
25,4ºS 
29,7ºS 
38,7ºS 
47,7ºS 
56,6ºS 

 

48,2ºO 
76,8ºO 
47,9ºO 
51,4ºO 
45,9ºO 
49,2ºO 
53,1ºO 
62,3ºO 
65,9ºO 
57,9ºO 
 

06,3ºS 
0,38ºS 
11,3ºS 
14,6ºS 
18,2ºS 
18,2ºS 
19,6ºS 
23,1ºS 
28,2ºS 
34,0ºS 
 

LT = UT – 3 h 
LT = UT – 5 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 3 h 
LT = UT – 4 h 
LT = UT – 4 h 
LT = UT – 4 h 
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Figura 6. 1: Fluxo de raio-X (1-8 Å; com um flare da classe X3,4) obtido pelo satélite GOES para o período de 12-
13 de dezembro de 2006.  
Fonte: de Jesus et al. (2010). 

 

A Figura 6.2 mostra as componentes do vento solar (velocidade e  densidade), do campo 

magnético interplanetário (IMF) [componentes, total (B) e Bz] e os índices geomagnéticos (Dst, 

Kp e AE) entre os dias 13 e 17 de dezembro de 2006.  
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Figura 6. 2: Velocidade, densidade e pressão do vento solar, campo magnético interplanetário (IMF) (componentes, 
total e Bz), e os índices geomagnéticos (Dst, Kp e AE) entre os dias 13 e 17 de dezembro de 2006. A linha traceja 
vertical indica o horário em que ocorreu o storm sudden commencement (SSC).  
Fonte: de Jesus et al. (2010). 

 

A Figura 6.2 mostra um súbito aumento nas componentes do vento solar (velocidade e 

densidade) e no campo total do IMF, que ocorreu no dia 14 de Dezembro às 12:52 UT. A 

velocidade do vento solar pulou de ~600 para ~900 km s-1. A magnitude do campo magnético 

total mostra um abrupto aumento de ~4 para 14 nT. Um rápido decréscimo no índice Dst (-

65nT/h) foi observado no horário entre às 00:00 UT e 01:00 no dia 15 de dezembro. No dia 14 de 
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dezembro aproximadamente às 22:30 UT, a componente Bz repentinamente muda de valores 

positivos para negativo, alçando um valor de aproximadamente -17 nT próximo das 24:00 UT no 

dia 14 de dezembro. Pode-se mencionar que a componente Bz permaneceu negativa por volta de 

~8 horas. Isto é um importante indicador de tempestade. Este fato resultou numa intensa 

tempestade geomagnética (Dst < -100 nT) com uma extensa fase principal, que durou por varias 

horas no dia 15 de dezembro, começando no horário próximo das 00:00 UT e permanecendo até 

às 11:00 UT com valores abaixo de -100 nT. A tempestade geomagnética investigada começou 

com um storm sudden commencement (SSC), ou início súbito da tempestade, às 14:14 UT no dia 

14 de dezembro e alcançou um Dst mínimo de -147 nT às 07:00 UT no dia 15 de dezembro. O 

índice AE pulou de valores abaixo de 300 nT para valores maiores do que 2000 nT, próximo do 

horário em que ocorreu o SSC. O aumento na atividade do AE permaneceu até o começo do dia 

16 de dezembro.  

A Figura 6.3 mostra as variações do parâmetro ionosférico h´F (linhas vermelhas) 

observado em JIC, PAL, SJC e PST durante o dia 14, 15 e 16 de dezembro de 2006. Para o 

período calmo são mostradas faixas cinzas correspondendo a ± 1 desvio padrão da média dos 

dias calmos (03, 04, 26 e 27 de dezembro). A barra horizontal azul corresponde ao período de 

ausência de dados. A linha tracejada vertical indica o horário em que ocorreu o SSC. As setas 

verticais indicam o possível período de propagação do TID de PST (~00:30 UT) para SJC (às 

~02:30 UT).  
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Figura 6. 3: Variações do parâmetro ionosférico h´F obtidas em JIC, PAL, SJC e PST para o período de 14-16 de 
dezembro de 2006 (linhas vermelhas). A faixa cinza representa ±1 desvio padrão da média dos dias calmos (3, 4, 26 
e 27 de dezembro). A barra horizontal azul corresponde ao período de ausência de dados. A linha traceja vertical 
indica o horário em que ocorreu o SSC. As barras horizontais pretas indicam a presença de spread-F.  
Fonte: de Jesus et al. (2010). 
 

A Figura 6.3 mostra que na noite de 13-14 de dezembro (geomagneticamente calmo) 

ocorreu uma elevação da base da camada F (h´F) em JIC. Este fato está possivelmente 

relacionado com a variação diária da camada F em JIC. Em JIC e PAL nas noites de 13-14 (noite 

calma), e 15-16 (fase de recuperação da tempestade) de dezembro, a subida da base da camada-F 

para maiores altitudes (linhas vermelhas) é similar a variação média dos dias calmos (faixas 

cinzas). Entretanto, na noite de 14-15 de dezembro (JIC, PAL e SJC) a subida da base da 

camada-F para maiores altitudes está mais acentuada do que durante o período calmo.  Essa 

subida da camada F (próximo das 22:00 UT) é possivelmente devida à rápida diminuição do Dst 

(48 nT/h durante 20-22 UT), que dá condição apropriada para ocorrência de penetração rápida de 

campos elétricos magnetosféricos de alta latitude em direção a região equatorial (WYGANT et 
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al., 1998; BASU et al. 2001, 2005). Depois da subida da base da camada F após o pôr-do-sol em 

JIC, PAL e SJC (nas noites de 13-14, 14-15 e 15-16) observa-se à presença de spread-F. Como é 

discutido em Bittencourt et al. (1997), a rápida subida da região F para maiores altitudes após o 

pôr-do-sol é condição importante e talvez atue como mecanismo semeador para geração de 

spread-F. 

As estações de JIC e PAL (Figura 6.3) mostram que durante a noite de 14 para 

15/12/2006 as variações de h´F encontram-se com maiores valores do que quando comparadas 

com a média dos dias calmos. Este movimento da região F sobre JIC e PAL pode ser devido a um 

campo elétrico para leste combinado com a formação de um padrão de ventos que eleva o h´F. 

Como é descrito por Zhao et al. (2005), uma subida no plasma ionosférico da camada F para 

maiores altitudes (com duração entre 5-6 horas) está associada ao campo elétrico do dínamo 

perturbado (para leste a noite).  

A Figura 6.4 exibe os gráficos de ISO freqüências (PAL e SJC) para os dias 13, 14 e 15 

de dezembro de 2006. A linha traceja vertical preta indica o horário em que ocorreu uma 

acentuada subida da região F para maiores altitudes em PAL e SJC.  



114 

 

A
LT

U
R

A
 (k

m
) 

13 DEZ 2006                   14 DEZ 2006               15 DEZ 2006 
LEGENDA

UT

A
LT

U
R

A
 (k

m
) 

13 DEZ 2006                   14 DEZ 2006               15 DEZ 2006 
LEGENDA

UT

A
LT

U
R

A
 (k

m
) 

13 DEZ 2006                   14 DEZ 2006               15 DEZ 2006 
LEGENDA

UT  

Figura 6. 4: Gráficos de ISO freqüências para as estações de PAL e SJC para os dias 13, 14 e 15 de dezembro de 
2006. A linha tracejada vertical preta no dia 14 de dezembro indica quando ocorreu uma acentuada subida da região 
F em PAL e SJC. A linha traceja vertical azul indica o horário em que ocorreu o SSC.  
Fonte: de Jesus et al. (2010). 

 

A Figura 6.4 está sendo discutida mais tarde junto com as Figuras 6.3 e 6.5. A Figura 6.5 

mostra as flutuações de fase (taxa de variação do TEC, TECU/min) das estações de BRAZ, 

PPTE, PARA, SMAR, VBCA e PDES. A Figura 6.5 está sendo discutida mais tarde junto com as 

Figuras 6.3 e 6.4. 

SSC 14:14 UT 
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Figura 6. 5: Flutuações de fase ou taxas de variações do TEC (ROT) entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2006 para 
as estações de BRAZ, PPTE, PARA, SMAR, VBCA e PDES.  
Fonte: de Jesus et al. (2010). 

 

Durante a noite de 13 para 14/12/2006 (período geomagneticamente calmo), a Figura 6.3 

mostra um intenso spread-F em JIC, PAL, SJC e PST. A Figura 6.4 mostra também um intenso 

spread-F em PAL e SJC na noite de 13-14 dezembro. Durante uma noite geomagneticamente 

calma no verão é normal a presença de spread-F nas regiões equatoriais (JIC e PAL) e de baixas 
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latitudes (SJC) (SAHAI et al., 2000). Por outro lado o spread-F observado em PST (ver Figura 

6.3) na noite de 13-14 de dezembro parece estar associado com os TIDs (BOWMAN; MONRO, 

1988). Pode-se mencionar que na noite de 13-14 de dezembro não há presença de flutuações de 

fase nas estações mais próximas de PST (VBCA e PDES) (Figura 6.5). Isto pode estar 

relacionado com algumas irregularidades de medias latitudes que ocorrem de maneira localizada 

(RODGER e AARONS, 1988). 

Analisando as Figuras 6.3 e 6.4 observa-se que um aumento no pico pré-reversão 

(possivelmente associado à penetração direta de campos elétricos magnetosféricos, mencionado 

anteriormente) provoca uma rápida subida da região F para maiores altitudes em JIC, PAL e SJC 

na noite de 14-15 de dezembro. Após esta subida da camada F na noite de 14-15 de dezembro 

temos a presença de spread-F em JIC (23:00 UT), PAL (~22:00 UT) e SJC (~24:00 UT). 

Segundo Bittencourt et al. (1997), a rápida subida da região F para maiores altitudes após o pôr-

do-sol atua como mecanismo semeador para a formação de irregularidades ionosféricas (spread-

F). 

A Figura 6.3 também mostra intensas oscilações na base da camada-F em SJC e PST na 

noite de 14-15 de dezembro de 2006. Estas oscilações estão associadas com os TIDs devido ao 

aquecimento Joule na região auroral. Na Figura 6.3 as setas verticais indicam que o possível 

período de propagação do TID de PST (~00:30 UT) para SJC (às ~02:30 UT) é de 

aproximadamente 2 horas. Considerando que à distância entre PST e SJC é de aproximadamente 

3888 km, isto resulta numa velocidade de propagação dos TIDs de aproximadamente 540 m/s 

(1944 km/h). Levando em consideração que a distância entre a zona auroral e PST é de ~ 2724 

km, calculamos que o TID se propagou da região auroral até PST em 1,4 horas. Desta maneira, 

sugerimos que o TID foi gerado na região auroral próximo das 23:00 UT no dia 14/12/2006. Lei 
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et al. (2008a) tem investigado os efeitos da tempestade geomagnética, que ocorreu em dezembro 

de 2006, na termosfera e ionosfera utilizando simulações do modelo Coupled Magnetosphere 

Ionosphere Thermosphere  (CMIT) e observações do setor japonês [Okinawa (26,7ºN; 128,2ºL), 

Yamagawa (31,2ºN; 130,6ºL), Kokubunji (35,7ºN; 139,5ºE) e Wakkanai (45,4ºN; 141,7ºL)]. As 

oscilações do h´F em SJC (região de baixa latitude) no horário entre aproximadamente 00:00 UT 

e 06:00 UT do dia 15 de dezembro exibe uma boa concordância com as oscilações mostradas por 

Lei et al. (2008a) em Okinawa  (região de baixa latitude). Como é descrito por Lei et al. (2008a, 

ver a Figura 10 deles), os TIDs observados durante esta tempestade podem estar ligados a um 

intenso aquecimento da alta atmosfera em alta latitude no hemisfério sul de maior duração do que 

no hemisfério norte. 

A Figura 6.5 mostra flutuações de fase nas noites de 12-13, 13-14 e 15-16 de dezembro 

(calma ou fase de recuperação) nas estações mais próximas das regiões equatoriais e de baixas 

latitudes no setor brasileiro. Estas flutuações de fase são devido à presença de irregularidades 

ionosféricas de grande escala ou bolhas ionosféricas. As irregularidades ionosféricas de grande 

escala são bolhas ionosféricas que evoluem do equador magnético e se estendem ao longo das 

linhas de campos até a ionosfera de baixas latitudes. Esse resultado é esperado considerando que 

o mês de dezembro geralmente tem grandes possibilidades de ocorrências de irregularidades 

ionosféricas no Brasil (SAHAI et al., 2000). A Figura 6.5 mostra fortes flutuações de fase, 

indicando a presença de irregularidades ionosféricas de grande escala ou bolhas ionosféricas na 

noite de 14-15 de dezembro (no horário próximo às 24:00 UT) nas estações de BRAZ até PDES.  

Sahai et al. (2009) tem mostrado uma extensa cobertura latitudinal (setor Latino 

Americano) das irregularidades ionosféricas de grande escala durante uma intensa tempestade 

geomagnética que ocorreu no início de novembro de 2004. A presença de irregularidades 
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ionosféricas de grande escala na noite de 14-15 de dezembro de 2006 em todas as estações de 

GPS exibe uma boa concordância com os dados observados durante outra intensa tempestade 

geomagnética investigada por Sahai et al. (2009). 

A Figura 6.6 é semelhante à Figura 6.3, mas apresenta as variações do parâmetro 

ionosférico foF2.  
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Figura 6. 6: Variação da freqüência crítica de plasma, foF2, obtida em JIC, PAL, SJC e PST no dia 14, 15 e 16 de 
dezembro de 2006 (linhas vermelhas). A faixa cinza representa ±1 desvio padrão da média dos dias calmos (3 dias 
antes e 2 dias depois do evento investigado). A barra horizontal azul corresponde ao período de ausência de dados. 
As barras horizontais pretas indicam a presença de spread-F. A linha traceja vertical indica o horário em que ocorreu 
o SSC.  
Fonte: de Jesus et al. (2010). 

 

A Figura 6.6 está sendo discutida mais tarde junto com a Figura 6.7.  

A Figura 6.7 mostra as variações do VTEC obtidos por 6 estações de GPS (BRAZ, PPTE, 

PARA, SMAR, VBCA e PDES) para o período entre 13 e 16 de dezembro de 2006. A linha 
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tracejada vertical indica o horário em que ocorreu o SSC na Figura 6.6 e 6.7. As variações do 

VTEC para o período perturbado (14, 15 e 16 de dezembro) são mostradas em linhas vermelhas e 

para o período calmo (13 de dezembro) são mostradas em linha verde na Figura 6.7. Na Figura 

6.7 os valores do dia 13 de dezembro (linha verde) foram repetidos para os dias 14, 15 e 16 de 

dezembro para permitir uma analise comparativa entre o período calmo e perturbado. 

13 DEZ 2006          14 DEZ 2006          15 DEZ 2006          16 DEZ 2006

UT

13 DEZ 2006          14 DEZ 2006          15 DEZ 2006          16 DEZ 2006

UT
 

Figura 6. 7: Conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2006 para as 
estações de BRAZ, PPTE, PARA, SMAR, VBCA e PDES. As variações do VTEC para o período perturbado são 
mostradas em linhas vermelhas e para o período calmo são mostradas em linhas verdes. A linha traceja vertical 
indica o horário em que ocorreu o SSC.  
Fonte: de Jesus et al. (2010). 
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A estação de JIC no dia 14 de dezembro não dispunha de dados no horário entre 

aproximadamente 18:00 UT e 22:00 UT. O parâmetro ionosférico foF2 (Figura 6.6) observado 

em PAL e SJC no dia 14 de dezembro entre aproximadamente 18:00 UT e 22:00 UT não mostra 

mudanças significativas em comparação com os dias calmos. No mesmo instante (no horário 

entre aproximadamente 18:00 UT e 22:00 UT), uma forte tempestade ionosférica positiva é 

observada no foF2 na estação de PST (região de média latitude) (Figura 6.6). A Figura 6.7 

também mostra no dia 14 de dezembro no horário entre aproximadamente 18:00 UT e 23:00 UT 

um grande aumento do VTEC em médias latitudes (VBCA e PDES). A Figura 6.6 tem 

apresentado dois picos entre ~18:00 UT e 22:00 UT em PST (ionossonda) enquanto a Figura 6.7 

apresenta apenas um pico em VBCA e PDES (GPS) neste mesmo horário.  Essa diferença pode 

ser em razão de PST estar localizado mais ao sul e as técnicas de observações (ionossonda e 

GPS) serem diferentes (KOHL et al., 1996). Portanto, o parâmetro ionosférico foF2 (Figura 6.6) 

observado em PST (no dia 14 de dezembro entre aproximadamente 18:00 UT e 22:00 UT) 

apresenta uma boa concordância com os dados do VTEC (Figura 6.7) observados em médias 

latitudes.   

Lei et al. (2008b) tem investigado a resposta da termosfera e ionosfera para a tempestade 

geomagnética que ocorreu nos dias 14 e 15 de dezembro de 2006 (fase inicial da tempestade) 

utilizando as observações do TEC global, radar incoerente e ionossondas em médias latitudes na 

America do Norte e comparou os resultados com o modelo Coupled Magnetosphere Ionosphere 

Thermosphere  (CMIT). Lei et al. (2008b) utilizou mapas ionosféricos globais do TEC, dados de 

quatro ionossondas localizadas no setor norte americano (regiões de médias latitudes) [Wallops 

Island (37,9ºN; 75,5ºO), Dyess (32,5ºN; 99,7ºO), Eglin (30,4ºN; 86,7ºO) e Puerto Rico (18,5ºN; 
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67,1ºO)] e um radar de espalhamento ioncoerente (incoherent scatter radar – ISR) em Millstone 

Hill (região de média latitude) (42,6ºN; 71,5ºO). O aumento no VTEC (mencionado 

anteriormente) observado em VBCA e PDES (regiões de médias latitudes) (Figura 6.7), entre 

aproximadamente 18:00 e 23:00 UT, está consistente com os dados do TEC de Lei et al. (2008b) 

observado no hemisfério sul em média latitudes neste mesmo horário. Lei et al. (2008b, ver 

Figura 2 deles) também mostra um forte aumento na densidade eletrônica (às 18:00 UT) em alta, 

média e baixa latitude no setor Americano (Norte e Sul) e costa ocidental da África. Como é 

discutido por Lei et al., (2008b), a tempestade ionosférica positiva, observada na fase inicial da 

tempestade geomagnética que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2006, está relacionada a 

mudanças do campo elétrico, embora mudanças nos ventos neutros e na composição sejam 

importantes. 

As estações de JIC e PAL (Figura 6.6) na noite de 14-15 de dezembro de 2006 não 

dispunha de dados do parâmetro ionosférico foF2, por causa da ocorrência de spread-F 

(mencionado anteriormente) durante toda noite. Na noite de 14-15 de dezembro, o parâmetro 

ionosférico foF2 (Figura 6.6) mostra uma forte tempestade ionosférica negativa em PST 

(começando às 01:30 UT) e SJC (começando às 04:00 UT). Pode-se mencionar que os dados do 

VTEC (Figura 6.7) também mostram, na noite de 14-15 de dezembro, uma tempestade 

ionosférica negativa em todas as estações. As tempestades ionosféricas negativas observadas em 

SJC, PST e nas estações de GPS, na noite de 14-15 de dezembro, estão possivelmente ligadas 

com a diminuição da taxa de O/N2 (PROLSS, 1997).  
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Resumo 

Os principais efeitos observados no setor sul americano durante a tempestade 

geomagnética de 14/12/2006 incluem: (a) bolhas de plasma que foram observadas (na noite de 

14-15) depois de uma anormal subida da camada F para maiores altitudes durante a ocorrência do 

pico pré-reversão (PRE); (b) a anormal subida da camada F para maiores altitudes durante o PRE 

estava possivelmente associada com a penetração direta de campos elétricos de origem 

magnétosférica; (c) fortes oscilações observadas na região F de SJC e PST (na noite de 14-15) 

devido à propagação dos TIDs gerados na região auroral pelo aquecimento Joule; (d) as 

observações do VTEC-GPS mostraram na noite de 14-15 tempestades ionosféricas positivas e 

negativas no setor sul americano, possivelmente associado às mudanças de grande escala na 

circulação dos ventos e as mudanças na taxa de O/N2 no hemisfério sul, respectivamente. 
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CAPÍTULO 7 - EFEITOS DOS DIAS 26-29 DE SETEMBRO DE 2011 

GEOMAGNETICAMENTE PERTURBADOS, NOS PARÃMETROS IONOSFÉRICOS 

DA CAMADA F NA REGIÃO DE BAIXA LATITUDE E COMPARAÇÕES COM OS 

RESULTADOS DO MODELO IRI-2007 

Neste capítulo serão estudados os efeitos da tempestade geomagnética que ocorreu no dia 

26 de setembro de 2011 e dos dias posteriores (27-29/09/2011) geomagneticamente perturbados, 

nos parâmetros (hpF2 e foF2) da camada ionosférica F de baixa latitude no setor brasileiro [São 

José dos Campos (SJC; 23,2ºS; 45,9ºO; latitude dip 18,9ºS)]. Esta latitude dip da estação de SJC 

foi calculada para o ano de 2011 na altitude de 300 km utilizando o modelo IGRF-11. Os 

parâmetros ionosféricos (hpF2 e foF2) observados através da Canadian Advanced Digital 

Ionosondes (CADIs) de SJC (entre os dias 26 e 29 de setembro de 2011), serão comparados com 

os resultados (hmF2 e foF2) do modelo International Reference Ionosphere-2007 (IRI-2007). 

Este capítulo também apresenta as variações temporais dos índices geomagnéticos (Dst, Kp e 

AE). Pode-se mencionar que os dados do satélite ACE {parâmetros interplanetários [velocidade 

(Vp) e densidade (Np) do vento solar, componente B e Bz do IMF]} não estão disponives até 

agora entre os dias 26 e 29 de setembro de 2011.  

A Figura 7.1 mostra os índices geomagnéticos (Dst, Kp e AE) para o período entre 26 e 

29 de setembro de 2011.   
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Figura 7. 1: Variações do campo geomagnético através dos índices Dst, Kp e AE entre os dias 26 e 29 de setembro 
de 2011. A linha tracejada preta, no dia 26 de setembro, indica o horário em que ocorreu o SSC. 

 

A Figura 7.1 mostra que a tempestade geomagnética investigada começou com um SSC 

às 12:35 UT no dia 26 de setembro de 2011. Uma rápida diminuição no índice Dst     (-59nT/h) 

foi verificada no horário das 15:00 às 16:00 UT no dia 26.  O índice Dst alcançou o valor mínimo 

de -103 nT às 23:00 UT no dia 26 de setembro de 2011. A Figura 7.1 também mostra um 

aumento nos índices Kp e AE no horário em que ocorreu o SSC. O aumento nos índices Kp e AE 

permaneceu elevado durante os dias 26, 27, 28 e 29 de setembro. O índice AE atingiu valores 

acima de 2000 nT nos dias 26 (~19:30 UT) e 29 (~02:30 UT).  

Nos gráficos da Figura 7.2 são mostrados e comparados os valores dos parâmetros 

ionosféricos medidos pela ionossonda de SJC [(hpF2 e foF2) (linhas vermelhas)] e gerados pelo 

modelo IRI-2007 [(hmF2 e foF2) (linhas pretas)] entre os dias 26 e 29 de setembro de 2011.  As 
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faixas verdes (correspondendo a ± 1 desvio padrão da média dos dias calmos; dias 19, 22, 23 e 

24/09/2011) são utilizadas como referência para se analisar os dados medidos pela ionossonda de 

SJC para o período de 26-29 de setembro (linhas vermelhas). Na Figura 7.2 as linhas laranjas 

representam a média dos dias calmos modelado (que corresponde ao período calmo utilizado 

como referência para verificar as variações do hmF2 e foF2 simulados pelo modelo IRI-2007 

durante o período perturbado). 
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Figura 7. 2: Variações dos parâmetros ionosféricos (hpF2 e foF2) (linhas vermelhas) observados e (hmF2 e foF2) 
(linhas pretas) modelados sobre a estação de baixa latitude de SJC para o período de 26-29 de setembro de 2011. A 
faixa verde representa ±1 desvio padrão da média dos dias calmos observados pela ionossonda digital de SJC. As 
linhas laranjas representam a média dos dias calmos simuladas pelo modelo IRI-2007. A linha tracejada vertical 
preta indica quando ocorreu o SSC.  As barras horizontais pretas indicam a presença de spread-F. As áreas 
rachuradas, no horário das 21:00 às 09:00 UT, representam o período noturno. 

 

A Figura 7.2 mostra um grande aumento no hpF2 (linhas vermelhas) observado em SJC, 

no dia 26/09/2011 (~18:30-21:00 UT) e nas noites 26-27 (~01:30-04:30 UT), 27-28 (~04:30-

06:00 UT) e 28-29 (~04:00-06:00 UT) de setembro de 2011, associado possivelmente com os 
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TIDs gerados por causa do aquecimento Joule na região auroral. Este possível aquecimento Joule 

pode ser verificado através do grande aumento no índice AE (ver Figura 7.1), atingindo valores 

acima de 1000 nT, nos dias 26, 27, 28 e 29. A Figura 8.2 mostra uma diminuição no foF2 de SJC 

no dia 26 (~18:30-21:00 UT), nas noites 26-27 (~01:30-04:30 UT), 27-28 (~04:30-06:00 UT) e 

28-29 (~04:00-06:00 UT), seguido de um aumento. Lee et al. (2002) investigaram os efeitos da 

propagação dos TADs em Wuhan (30,6º N; 114,4º L) e Chung-Li (24,9º N; 121º L) durante uma 

grande tempestade geomagnética  que ocorreu nos dias 6-7 de abril de 2000 (o índice Dst atingiu 

o valor mínimo de aproximadamente -300 nT no dia 07 às 00:00 UT). Como é discutido por Lee 

et al. (2002), os resultados deles mostraram que durante um período de poucas horas da passagem 

de um TAD, o hmF2 apresentou um rápido (pulse-like) aumento, e quase simultaneamente o 

NmF2 (densidade de pico da camada F2) (ou foF2) apresentou uma diminuição seguida de um 

aumento. Portanto, as variações observados no hpF2 e foF2 de SJC no dia 26/09/2011 (~18:30-

21:00 UT) e nas noites 26-27 (~01:30-04:30 UT), 27-28 (~04:30-06:00 UT) e 28-29 (~04:00-

06:00 UT) estão possivelmente associadas à passagem dos TADs (LEE et al., 2002). Pode-se 

mencionar que quando os TADs propagam se na ionosfera normalmente denomina se TIDs. As 

comparações entre as variações do hpF2 e foF2 observado em SJC (durante o período 

geomagneticamente perturbado) com as variações do hmF2 e foF2 do modelo IRI-2007 (período 

perturbado) mostram que os resultados do modelo discordam com as observações (hpF2 e foF2) e 

o que o modelo IRI-2007 (hmF2 e foF2) não mostra as rápidas variações observadas no hpF2 e 

foF2.  Pode-se mencionar que o hmF2 e foF2 simulados pelo modelo IRI-2007 apresentam 

variações quase iguais para o período calmo e perturbado.  

Buresova et al. (2004; 2006; 2010) (regiões de médias latitudes) e Amarante et al. (2007) 

compararam os dados ionosféricos do foF2 de varias estações (regiões de médias latitudes) ao 
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redor do mundo com os resultados do modelo IRI durante períodos em que ocorreram 

tempestades geomagnéticas. Amarante et al. (2007) também utilizaram dados ionosféricos das 

estações de baixas latitudes [utilizando somente as estações de Jicamara (JIC; 12,0ºS; 76,8ºO; 

latitude geomagnética 0,68ºS) e Ascension Is. (ASC; 7,95ºS; 14,4ºO; latitude geomagnética 

1,40ºS)]. As duas tempestades geomagnéticas investigadas por Amarante et al. (2007) ocorreram 

em 2003 entre o período de 27-31/10/2003 e 19-23/11/2003. Buresova et al. (2006) também 

compararam as variações da densidade eletrônica geradas pelo IRI-2001 (com o modelo STORM 

ativado e desativado) com os valores medidos sobre o setor europeu (regiões de médias latitudes) 

durante as super tempestades geomagnéticas de outubro e novembro de 2003. Buresova et al. 

(2006) concluiram que, o modelo IRI-2001 não simula sempre corretamente a fase e a magnitude 

dos efeitos das intensas tempestades geomagnéticas, durante o período diurno, na densidade de 

pico da camada F2 (NmF2) em diferentes latitudes no setor europeu. Amarante et al. (2007) 

geraram os dados do IRI (a versão do modelo IRI não foi informada pelos autores) com e sem o 

modelo Storm-Time Ionospheric Correction Model (STORM) (modelo incluído no IRI para ser 

utilizado durante os períodos de tempestades geomagnéticas). Segundo Amarante et al. (2007), o 

modelo STORM utilizado no IRI não mostrou um aprimoramento nos dados ionosféricos em 

baixas latitudes (JIC e ASC) durante as tempestades geomagnéticas analisadas por eles. 

Conforme é discutido por Amarante et al. (2007), isto é esperado por causa da escassez de dados 

disponíveis em baixas latitudes para o desenvolvimento do modelo STORM utilizado no IRI. 

Como foi mencionado anteriormente, os nossos resultados mostram (ver Figura 7.2) que os 

valores do foF2 gerados pelo IRI-2007 (com o modelo STORM ativado e desativado) para SJC 

(região de baixa latitude) discordam com as observações do foF2 durante os períodos 

geomagneticamente perturbados.  Os resultados desta investigação para o parâmetro ionosférico 

foF2 de SJC exibem uma concordância com os dados de Amarante et al. (2007).  
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Resumo 

Durante o período perturbado de 26-29/09/2011 foi observado em SJC: (a) um aumento 

do hmF2 e uma diminição do foF2 no dia 26 (~18:30-21:00 UT) e nas noites de 26-27 (~01:30-

04:30 UT), 27-28 (~04:30-06:00 UT) e 28-29 (~04:00-06:00 UT) de setembro de 2011, 

relacionado aos TIDs; (b) discordâncias entre os parâmetros ionosféricos observados (hpF2 e 

foF2) e simulados pelo IRI-2007 (hmF2 e foF2); (c) os parâmetros ionosféricos (hmF2 e foF2) 

modelados pelo IRI-2007 mostraram variações muito semelhantes durante o período calmo e 

perturbado. 
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CAPÍTULO 8 - EFEITOS DOS EVENTOS HILDCAAS NA CAMADA F 

IONOSFÉRICA NA REGIÃO EQUATORIAL E DE BAIXA LATITUDE 

.  
Neste capítulo serão investigados os efeitos de eventos HILDCAAs  na camada F da 

ionosfera na região equatorial [estações próximas à região equatorial: Fortaleza (FZA; 3,9º S; 

38,45º O; latitude dip 6,1ºS) e Palmas (PAL; 10,2° S; 48,2° O; latitude dip 6,1º S)] e de baixa 

latitude [São José dos Campos (SJC; 23,2º S; 45,9º O; latitude dip 18,0º S)] no setor brasileiro. 

Estas latitudes dip foram calculadas para o ano de 2005 na altitude de 300 km (utilizando o 

modelo International Geomagnetic Reference Field 11; IGRF-11). Os efeitos dos eventos 

HILDCAAs sobre as estações de FZA, PAL e SJC foram analisados utilizando os parâmetros 

ionosféricos h´F, hmF2/hpF2 e foF2.  

Para esta análise foram utilizados os eventos HILDCAAs ocorridos no período de 27-30 

de julho de 2005 e 11-13 de setembro de 2005. 

A Tabela 8.1 mostra o dia, mês, ano e horário inicial e final dos dois eventos HILDCAAs 

investigados. 

Tabela 8. 1: Dia, mês, ano e horário inicial e final dos eventos HILDCAAs analiados. 

Evento Início Fim 

1 27/07/2005 às 16:05 UT 30/07/2005 às 09:32 UT 

2 11/09/2005 às 11:00 UT 13/09/2005 às 14:27 UT 

 

Pode-se mencionar que os períodos selecionados como eventos HILDCAAs seguiram os 

critérios adotados por Tsurutani e Gonzalez (1987): (a) durante o evento HILDCAA o índice AE 

deve alcançar um valor de no mínimo 1000 nT; (b) o evento HILDCAA tem que ocorrer durante 



130 

 

no mínimo, dois dias; (c) o valor do índice AE não pode permanecer abaixo de 200 nT por um 

período maior que duas horas de cada vez e (d) o evento HILDCAA não pode ocorrer durante a 

fase principal de uma tempestade geomagnética (não excluindo a ocorrência durante a fase de 

recuperação). 

Este capítulo também apresenta e discute as variações temporais dos parâmetros 

interplanetários de velocidade do vento solar (V) e densidade (N) do vento solar e as 

componentes (B e Bz) do campo magnético interplanetário, além dos índices geomagnéticos Dst 

e AE.  

 

8.1 HILDCCAA ocorrido em 27-30 de julho de 2005 (evento 1) 

A Figura 8.1 mostra os dados interplanetários (V, N, componentes B e Bz) e 

geomagnéticos (índice Dst e AE) para o período de 27-30 de julho de 2005. As linhas tracejadas 

verticais pretas indicam o início (às 16:05 UT no dia 27/07/2005) e o fim (às 09:32 UT no dia 

30/07/2005) do evento HILDCAA. “ND” indica o horário com ausência de dados. As linhas 

horizontais vermelhas indicam o valor de 200 nT e 1000 nT no índice AE.  
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Figura 8. 1: Velocidade e densidade do vento solar, campo magnético interplanetário (componentes B e Bz), e os 
índices geomagnéticos, Dst e AE, para os dias 27 a 30 de julho de 2005. O instante em que o evento HILDCAA 
começa e termina são indicados pelas linhas tracejadas verticais nos dias 27 e 30 de julho, respectivamente. No 
índice AE as linhas horizontais vermelhas correspondem aos valores de 200 nT e 1000 nT. As letras “ND” indicam o 
período com ausência de dados. 

 

A Figura 8.1 mostra que durante o evento HILDCAA a velocidade do vento solar 

apresentou um contínuo decréscimo de ~500 km/s para ~400 km/s. A densidade exibiu, no dia 27 

de julho, um aumento de ~4 para 12 partículas/cm3 seguido por um decréscimo exponencial nos 

dias 28, 29 e 30 de julho. A componente Bz mostrou uma alta freqüência de oscilações, durante o 

evento HILDCAA, indicando possivelmente a presença de ondas de Alfvén (TSURUTANI e 

GONZALEZ, 1987). O período em que ocorreu o evento HILDCAA, o índice Dst mostrou um 

fraco decréscimo (o índice Dst atingiu o valor mínimo de -41 nT no dia 28 às 06:00 UT) e o 

índice AE mostrou valores elevados.  
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As Figuras 8.2, 8.3 e 8.4 mostram as variações do hpF2/hmF2, h´F e foF2, 

respectivamente, obtidos através das sondagens ionosféricas de FZA, PAL e SJC durante os dias 

27, 28, 29 e 30 de julho de 2005. As barras verticais cinzas e azuis claras indicam a presença de 

spread-F e de camada E esporádica, respectivamente. As barras verticais azuis escuras indicam 

quando o sinal emitido pela ionossonda digital não foi refletido na ionosfera. O período noturno 

entre 21:00 – 09:00 UT é indicado pelas áreas hachuradas. “ND” representa a ausência de dados. 

As faixas verdes representam a média com ±1 desvio padrão dos dias calmos (05, 06 e 08 de 

julho de 2005). 
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Figura 8. 2: Variações temporais do parâmetro ionosférico hmF2/hpF2 obtidos através das sondagens ionosféricas 
de FZA, PAL e SJC nos dias 27, 28, 29 e 30 de julho de 2005. “ND” representa a ausência de dados. A área 
compreendida entre as linhas tracejadas verticais (nos dias 27 e 30) indica o período em que ocorreu o evento 
HILDCAA. As barras verticais cinzas indicam a presença de spread-F. A barra vertical azul clara representa a 
ocorrência da camada E esporádica. As barras verticais azuis escuras indicam quando as ondas eletromagnéticas 
emitidas pelas ionossondas digitais não foram refletidas na ionosfera. As áreas hachuradas representam o período 
noturno. 
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Figura 8. 3: Variações do parâmetro ionosférico h´F (linhas pretas) obtido em FZA, PAL e SJC para os dias 27 a 30 
de julho de 2005. O período noturno (21:00 – 09:00 UT) é indicado pelas áreas hachuradas. As barras verticais azuis 
escuras representam o período em que a ionossonda digital não recebeu a reflexão do sinal emitido em direção a 
ionosfera. A ocorrência de spread-F é representada pelas barras verticais cinzas. A barra vertical azul clara indica a 
presença da camada E esporádica. As bandas verdes correspondem ±1 desvio padrão da média dos dias calmos. 
“ND” indica a ausência de dados. 
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Figura 8. 4: Variações do foF2 (linhas pretas) observado em FZA, PAL e SJC nos dias 27, 28, 29 e 30 de julho de 
2005. “ND” corresponde à ausência de dados. As áreas hachuradas, entre às 21:00 UT e 09:00 UT, indicam o 
período noturno. As faixas verdes representam ±1 desvio padrão da média de três dias calmos. A presença de spread-
F é indicada pelas barras verticais cinzas. A barra vertical azul clara corresponde à ocorrência da camada E 
esporádica. As barras verticais azuis escuras indicam quando o sinal emitido pela ionossonda não foi refletido na 
ionosfera. A área compreendida entre as linhas tracejadas verticais pretas, nos dias 27 e 30, representa o período em 
que ocorreu o evento HILDCAA. 

 

 
As Figuras 8.2, 8.3 e 8.4 mostram para SJC ausência de dados no dia 27 de julho, entre 

aproximadamente 00:00 –10:30 UT e 12:30 – 22:00 UT.  A Figura 8.4 mostra para FZA ausência 

de dados (para o parâmetro ionosférico foF2) nos dias 29 e 30 de julho de 2005. 

Até o presente momento foram encontrados apenas dois trabalhos, Sobral et al. (2006) e 

Koga et al. (2011), que investigaram os efeitos dos eventos HILDCAAs na camada F ionosférica 

nas regiões equatoriais e/ou de baixas latitudes. Sobral et al. (2006) investigaram as observações 

ionosféricas de São Luis [SL (2,33º S; 44,6º O; latitude dip 0,28º S)]; Fortaleza [FZA (3,9º S; 

38,45º O; latitude dip 5,2º S); Cachoeira Paulista [CP (45º O; 22,41º S; latitude dip 17,04 º S)] 
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(estas latitudes dip foram calculadas para o ano de 2000 na altitude de 300 km, utilizando o 

modelo IGRF-11) durante três eventos HILDCAAs (o primeiro evento ocorreu entre os dias 2 e 5 

de abril de 2000, o segundo evento ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de março de 2001 e o terceiro 

evento ocorreu durante o período de 14-16 de abril de 2001). Os três eventos HILDCAAs 

investigaos por Sobral et al. (2006) ocorreram durante o período de alta atividade solar. Segundo 

Sobral et al. (2006), os eventos HILDCAAs estudados por eles não seguiram estritamente um dos 

critérios (não atingiram 1000 nT) adotados por Tsurutani e Gonzalez (1987). Conforme discutido 

por Sobral et al. (2006), durante os três eventos analisados as principais características foram: 1) 

após o pôr-do-sol a região-F apresentou uma inibição na deriva vertical do plasma nas regiões 

equatoriais de São Luis e Fortaleza ; 2) na camada-F houve inibição do espalhamento do tipo 

range; 3) o parâmetro hmF2 (altura do pico da camada-F) apresentou uma subida para altitudes 

mais altas após o período do meio dia em São Luis, Fortaleza e Cachoeira Paulista. Segundo 

Sobral et al. (2006) os fenômenos ionosféricos que ocorreram durante os eventos HILDCAAs são 

similares aos que ocorrem durante o período de tempestades geomagnéticas, mas com efeitos de 

menor intensidade na ionosfera durante os eventos HILDCAAS do que durante as tempestades 

geomagnéticas. Pode-se mencionar que segundo Sobral et al. (2006) o parâmetro ionosférico 

foF2 não apresentou nenhum indicio de disturbios claramente relacionados com os eventos 

HILDCAAs. Sobral et al. (2006) também conclui que os resultados não indicaram alguma 

presença de campos elétricos perturbados durantes os eventos HILDCAAs. Sobral et al. (2006) 

comenta que os ventos termosféricos perturbados (gerados em altas latitudes) em direção ao 

equador estão presentes durante os eventos HILDCAAs. Koga et al. (2011) têm investigado os 

efeitos de um evento HILDCAA, que ocorreu entre os dias 2 e 7 de julho de 2003, na ionosfera 

equatorial [utilizando apenas a estação de São Luís (SL; 2,33º S; 44,6º O; latitude dip 1,45º)]. 

Koga et al. (2011) utilizaram apenas o parâmetro ionosférico hmF2 de SL para analisar os efeitos 
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do evento HILDCAA na camada F na região equatorial. Koga et al. (2011) observaram que 

durante o período diurno as variações do hmF2 de SL não mostram diferença em relação à média 

dos dias calmos. Entretanto, segundo Koga et al. (2011), o hmF2 apresenta uma subida para 

maiores altitudes nas noites de 2-3, 3-4, 4-5 e 6-7 de julho de 2003. Koga et al. (2011) 

identificaram variações na deriva vertical da camada F de São Luis relacionadas à penetração 

direta de campos elétricos interplanetários da magnetopausa. Porém, os eventos HILDCAAs 

analisados nesta investigação ocorreram em períodos diferentes aos eventos HILDCAAs 

investigados por Sobral et al. (2006) e Koga et al. (2011).  

Neste trabalho no começo da noite de 27-28 de julho de 2005 (por volta das 21-22 UT) 

(durante o evento HILDCAA), verifica-se uma subida no hmF2/hpF2 (ver Figura 8.2) e h´F (ver 

Figura 8.3) de FZA e PAL (regiões próximas ao equador magnético) associada aos ventos 

perturbados (gerados na zona auroral) em direção ao equador (SOBRAL et al., 2006). Pode-se 

mencionar que as Figuras 8.2 e 8.3 apresentam ausência de dados para SJC (no começo da noite 

de 27-28). Conforme é descrito por Sobral et al. (2006), a alta intensidade do índice AE durante o 

evento HILDCAA pode gerar os ventos perturbados em direção ao equador semelhante ao que 

ocorre durante o período de tempestades geomagnéticas. A Figura 8.1 mostra que o índice AE 

atingiu valores próximo de 1000 nT na noite de 27-28.  O segundo grande aumento (hmF2 e h´F) 

em FZA (a Figura 8.2 mostra ausência de dados do hpF2 para PAL neste período) na noite de 27-

28 também podem estar possivelmente relacionado ao intenso aumento no AE na noite de 27-28. 

A Figura 8.4 mostra um aumento no foF2 de SJC na noite de 27-28 (~01:00 – 02:00 UT) 

possivelmente associado aos ventos perturbados em direção ao equador que elevaram a altura de 

pico da camada F (hpF2) SJC para maiores altitudes.  Após a subida da camada F para maiores 

altitudes em FZA, PAL e SJC (durante o período noturno de 27-28 de julho), as Figuras 8.2, 8.3 e 
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8.4 mostram a presença de spread-F em FZA (das 23:00 às 07:00 UT), PAL (das 03:00 às 09:00 

UT) e SJC (entre ~07:00 – 09:30 UT). A ocorrência de spread-F está relacionada com a rápida 

subida da região F para maiores altitudes.  

Durante o período diurno (~12:00 – 21:00 UT) de 28/07/2005 e noturno de 28-29/07/2005 

(~21:00 – 02:00 UT) observa se oscilações no hpF2 (Figura 8.2) de SJC possivelmente 

relacionados aos ventos perturbados em direção ao equador. A Figura (8.4) também mostra 

oscilações no foF2 de SJC durante o período diurno de 28/07/2005 (~12:00 – 21:00 UT) e na 

noite de 28-29/07/2005 (~21:00 – 02:00 UT) que apresenta uma anti- correlação com as 

oscilações no hpF2 de SJC (LEE et al., 2002).  

Para a estação de FZA e PAL (estações próximas á região equatorial), as Figuras 8.2 

(hmF2/hpF2) e 8.3 (h´F) mostram uma subida da camada F para maiores altitudes na noite de 28-

29 de julho (próximo das 22-23 UT) relacionados possivelmente aos ventos perturbados em 

direção ao equador. A Figuras 8.2 mostra ausência de dados do hpF2 para SJC na noite de 28-29. 

A Figura 8.3 mostra dois picos ho h´F de SJC na noite de 28-29 (~03:30 – 08:00 UT) mas 

durante este período a Figura 8.3 apresanta ausência de dados do h´F em PAL. Figura 8.1 mostra 

claramente um grande aumento no índice AE (atingindo ~1500 nT) (indicando a possível 

formação de ventos perturbados em altas latitudes, através do aquecimento Joule) no dia 

28/07/2005 por volta das 14:00 UT (algumas horas antes da subida da camada F para maiores 

altitudes em FZA e PAL na noite de 28-29/07/2005). As Figuras 8.2 e 8.3 mostram, na noite de 

28 para 29/07/2005, a ocorrência de spread-F em FZA (entre ~01:00 – 08:00 UT), PAL (entre 

~01:00-1:30 UT e ~02:30 – 05:00 UT) e SJC (entre ~03:00 – 08:00 UT).  
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No dia 29 (durante o evento HILDCAA) o hpF2 (Figura 8.2) e foF2 (Figura 8.4) de PAL 

mostram uma diminuição (~10:00-14:00 UT) possivelmente associada a ventos perturbados em 

direção ao equador. A Figura 8.2 mostra ausência de dados do hpF2 para SJC no dia 29 (~03:30 – 

14:00 UT). A Figura 8.2 também mostra no hpF2 de PAL uma diminuição no dia 29 (~19:00-

20:30 UT). Entretanto, a Figura 8.4 mostra um aumento no foF2 de PAL no dia 29 (~19:00 – 

20:30 UT). Segundo Lee et al. (2002) (analisando dados ionosféricos durante a ocorrência de 

uma tempestade geomagnética), durante um período de poucas horas da passagem de um TAD o 

hmF2 pode apresentar variações opostas ao NmF2 (ou foF2). Portanto, as variações observadas 

no hpF2 (~19-21 UT) e foF2 (~19:00 – 20:30 UT) de PAL no dia 29 estão possivelmente 

associadas aos TIDs (lembrando que os TADs quando se propogam pela ionosfera normalmente 

são chamados de TIDs). Conforme é descrito por Sobral et al. (2006), os efeitos observados na 

camada F ionosférica durante os eventos HILDCAAs são similares aos que ocorrem durante as 

ocorrência de tempestades geomagnética. Entretanto, segundo Sobral et al. (2006) os efeitos na 

ionosfera durante os eventos HILDCAAs são menores do que durante as tempestades 

geomagnéticas. 

Na noite de 29-30 de julho de 2005 (durante o evento HILDCAA), as Figuras 8.2 e 8.3 

mostram uma subida da camada F para maiores altitudes em FZA e PAL próximo da meia noite 

(um pouco antes da meia noite o h´F de SJC também mostra um aumento) possivelmente 

associada aos ventos perturbados em direção ao equador (o índice AE, ver Figura 8.6, estava 

acima de 1000 nT no dia 29/07/2005 próximo das 17:45 UT e indica a possível formação de 

ventos perturbados em altas latitudes). Após essa subida da camada F para maiores altitudes na 

noite de 29-30, as Figuras 8.2 e 8.3 indicam a ocorrência de spread-F em FZA (entre ~02:00 – 

04:00 UT), PAL (entre ~03:00 – 06:00 UT) e SJC (entre ~03:00-05:00 UT e ~05:00 – 07:00 UT). 
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Pode-se mencionar que, na noite de 29 para 30/07/2005 por volta das 06:00 – 09:00 UT, a antena 

receptora da ionossonda de PAL não recebeu a reflexão do sinal emitido em direção a ionosfera. 

Wei et al. (2008) tem investigado a comparação entre o IEF (interplanetary electric field) 

e o campo elétrico zonal ionosférico durante um evento HILDCAA que ocorreu entre os dias 11 e 

16 de novembro de 2003. Wei et al. (2008) investigou a variação do campo elétrico zonal medido 

pelo radar de espalhamento incoerente (incoherent scatter radar – ISR) de Jicamarca (região 

equatorial). Como é discutido por Wei et al. (2008), durante o evento HILDCAA a componente 

Bz do IMF oscilou entre as direções norte e sul provocando uma descontinuidade na reconexão 

magnética associada com os múltiplos pulsos do campo elétrico da reconexão. Nesta investigação 

também foram observadas grandes oscilações na component Bz durante os eventos HILDCAAs 

(veja Figura 8.1 e 8.5). Segundo Wei et al. (2008), as medidas do campo elétrico ionosférico 

zonal efetuadas pelo ISR mostraram flutuações similares durante este evento HILDCAA. Wei et 

al. (2008) mostrou que o coeficente de correlação de 0,71 entre o campo elétrico da reconexão e o 

campo elétrico zonal permaneceu durante aproximadamente 5 dias (125 horas). De acordo com 

Wei et al. (2008), este alto coeficiente de correlação indica que as oscilações do IEF [com curto 

período de oscilação (<3 horas)] pulsante penetraram na ionosfera equatorial durante todo evento 

HILDCAA.  

 

8.2 HILDCCAA ocorrido em 11-13 de setembro de 2005 (evento 2) 

Os parâmetros interplanetários (V, N, componentes de campo magnético interplanetário 

Bz e B) e os índices geomagnéticos Dst e AE para o período de 11-13 de setembro de 2005 são 

mostrados na Figura 8.5. Nesta figura, as linhas tracejadas verticais nos dias 11 (às 11:00 UT) e 
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13 (às 14:27 UT) de setembro indicam o instante em que o evento HILCAA começa e termina, 

respectivamente. No índice AE as linhas horizontais vermelhas indicam os valores de 200 nT e 

1000 nT. A ausência de dados é representada pelas letras “ND”. 
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Figura 8. 5: Variações temporais da velocidade e densidade do vento solar, das componentes total (B) e Bz do 
campo magnético interplanetário, e dos índices geomagnéticos (Dst e AE) nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2005. 
As linhas horizontais vermelhas indicam os valores de 200 nT e 1000 nT no índice AE. O horário com ausência de 
dados é indicado pelas letras “ND”. A área compreendida entre as linhas tracejadas verticais corresponde ao período 
em que ocorreu o evento HILDCAA. 

A Figura 8.5 mostra que as componentes do campo magnético interplanetário B e Bz 

exibiram uma grande variação na amplitude antes do evento HILDCAA. Entretanto, como pode 

ser visto na Figura 8.5, durante o evento HILDCAA a magnitude B permaneceu razoavelmente 

constante. As assinaturas em V, T, componentes Bz e B, próximo das 06:00 UT no dia 12 de 

setembro, indicam a ocorrência de um possível choque. A velocidade do vento solar de ~1000 

km/s (próximo das 07:00 UT) no dia 12 diminui lentamente até atingir o valor de ~700 km/s 
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(próximo das 14:30 UT) no dia 13 de setembro. O índice AE atingiu o valor de 2000 nT logo 

após a descontinuidade. Pode-se mencionar que o índice AE permaneceu com valores elevados 

durante todo o evento HILDCAA. 

As Figuras 8.6, 8.7 e 8.8 mostram as variações temporais dos parâmetros ionosféricos 

hmF2/hpF2, h´F e foF2, respectivamente, observados em FZA, PAL e SJC para o período de 11-

13 de setembro de 2005. A área entre as linhas tracejadas verticais (nos dias 11 e 13) representa o 

período em que ocorreu o evento HILDCAA. As bandas verdes representam a média com ±1 

desvio padrão dos dias calmos (27 e 30 de agosto e 06 de setembro). As áreas hachuradas, entre 

21:00 – 09:00 UT, correspondem ao período noturno. A presença de spread-F e da camada E 

esporádica estão sendo indicadas através das barras verticais cinzas e azuis claras, 

respectivamente. As barras verticais azuis escuras correspondem ao período em as ondas 

eletromagnéticas emitidas pelas ionossondas não foram refletidas pela ionosfera. “ND” 

representa a ausência de dados. Na Figura 8.6, as setas verticais, na noite de 12-13 de setembro 

de 2005, indicam o possível período de propagação do TID de SJC (próximo das 22:30 UT) para 

PAL (próximo das 24:00 UT).  
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Figura 8. 6: Variações temporais do hmF2/hpF2 (linhas pretas) obtido em FZA, PAL e SJC para os dias 11 a 13 de 
setembro de 2005. As faixas verdes correspondem ±1 desvio padrão da média dos dias calmos. As áreas hachuradas 
correspondem ao período noturno. A seção entre as linhas tracejadas representa o período em que ocorreu o evento 
HILDCAA. “ND” representa a ausência de dados. As barras verticais cinzas indicam a ocorrência de spread-F. A 
barra vertical azul clara indica a presença da camada E esporádica. As barras verticais azuis escuras correspondem ao 
período em que o sinal emitido pela ionossonda não foi refletido na ionosfera. As setas verticais indicam o possível 
período de propagação do TID de SJC (~22:30 UT) para PAL (~24:00 UT) na noite de 12-13/09/2005. 
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Figura 8. 7: Variações do h´F (linhas pretas) obtido pelas ionossondas digitais de FZA, PAL e SJC nos dias 11, 12 e 
13 de setembro de 2005. As bandas verdes representam ±1 desvio padrão da média dos dias calmos. A área 
compreendida entre as linhas tracejadas verticais (nos dias 11 e 13 de setembro) corresponde ao período em que 
ocorreu o evento HILDCAA. As barras verticais azuis escuras indicam quando as ondas eletromagnéticas emitidas 
pelas ionossondas digitais não foram refletidas na ionosfera. A presença de spread-F é indicada pelas barras verticais 
cinzas. A barra vertical azul clara indica a presença da camada E esporádica. “ND” indica a ausência de dados. O 
horário entre as 21:00 UT e 09:00 UT corresponde ao período noturno (áreas hachuradas). 
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Figura 8. 8: Variações temporais do foF2 (linhas pretas) observado em FZA, PAL e SJC durante os dias 11, 12 e 13 
de setembro de 2005. As faixas verdes correspondem ±1 desvio padrão da média dos dias calmos. O período em que 
ocorreu o evento HILDCAA é representado pela área delimitada pelas linhas tracejadas verticais (nos dias 11 e 13 de 
setembro). A presença da camada E esporádica é indicada pela barra vertical azul clara. As barras verticais azuis 
escuras indicam quando a ionossonda não recebeu a reflexão do sinal emitido em direção a ionosfera. As barras 
verticais cinzas representam a ocorrência de spread-F. “ND” indica a ausência de dados. 

 

A Figura 8.7 mostra um grande aumento no h´F sobre FZA (estação próximo a região 

equatorial) entre aproximadamente 12:00 UT e 16:00 UT no dia 11 de setembro (durante o 

evento HILDCAA) possivelmente associado ao campo elétrico. Para as estações de PAL (estação 

próximo a região equatorial) e SJC (região de baixa latitude), a Figura 8.7 também mostra uma 

subida no h´F próximo das 12:00 UT no dia 11/09/2005. A Figura 8.7 mostra para a estação de 

PAL (entre ~12:30 – 18:00 UT) e SJC (entre ~12:30 – 16:00 UT) ausência de dados do h´F no 

dia 11 de setembro de 2005 (durante o evento HILDCAA).  

Durante o período diurno e noturno (11-13/09/2005) (durante o evento HILDCAA), a 

Figura 8.6 mostra grandes oscilações no hmF2/hpF2 de FZA, PAL e SJC possivelmente 
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associado aos ventos perturbados (gerados na região auroral) em direção equador. A Figura 8.8 

mostra oscilações no foF2 de FZA, PAL e SJC (durante o período diurno e noturno de 11-13) 

possivelmente anti-correlacionadas com as oscilações (mencionadas anteriormente) do 

hmF2/hpF2 (LEE et al., 2002; SOBRAL et al., 2006). Por causa dessa anticorrelação entre as 

oscilações no foF2 e hpF2 de FZA, PAL e SJC, sugerimos que (que além dos ventos perturbados) 

estas oscilações observadas (foF2 e hpF2) durante o evento HILDCAA também estão associadas 

aos TIDs (LEE et al., 2002). As setas verticais na Figura 8.6 (na noite de 12-13/09/2005) indicam 

a possível passagem do TID de SJC (~ 22:30 UT) para PAL (~ 24:00 UT) em aproximadamente 

1,5 horas. Levando em consideração que à distância entre SJC e PAL é de aproximadamente 

1513 km, calcula-se que a velocidade de propagação do TID é de aproximadamente 280 m/s. 

Considerando que à distância entre SJC e a região auroral (hemisfério sul) é de aproximadamente 

6612 km e a velocidade de propagação do TID é de aproximadamente 280 m/s, calculamos que o 

TID se propagou da zona auroral até SJC em 6,55 horas. Como o TID passou em SJC próximo 

das 22:30 UT (na noite de 12-13), sugerimos que o TID foi gerado zona auroral por volta da 

16:00 UT no dia 12/09/2005. A Figura 8.5 mostra que o índice AE, atingindo valores próximo de 

1000 nT, varias vezes durante o evento HILDCAA (poucas horas antes das anti-correlações 

obervadas).  

 

Resumo 

Durante o primeiro evento HILDCAA: (a) na noite de 27-28/07/2005 (~01:00 – 02:00 

UT), foi observado um aumento no foF2 de SJC provavelmente relacionado aos ventos 

perturbados (gerados na região auroral) em direção ao equador que provocaram um aumento no 



146 

 

hpF2 (SJC); (b) no dia 28 (~12:00 – 21:00 UT) e na noite de 28-29/07/2005 (~21:00 – 02:00 UT) 

ocorreram oscilações no hpF2 e foF2 de SJC (as oscilações no foF2 mostraram uma anti- 

correlação com as oscilações no hpF2) possivelmente relacionadas aos TIDs; (c) no dia 

29/07/2005 (~10:00-14:00 UT), o hpF2 e foF2 de PAL mostraram uma diminuição 

provavelmente relacionado aos ventos perturbados em direção ao equador; (d) no dia 29 (~19:00-

20:30 UT), o hpF2 e foF2 de PAL mostraram uma diminuição e um aumento, respectivamente, 

possivelmente relacionados aos TIDs; (e) na noite de 29-30/07/2005, o hpF2 de FZA e PAL 

mostrou um aumento próximo das 24:00 UT (e um pouco antes das 24:00 UT o h´F de SJC 

também mostrou um aumento) provavelmente associado aos ventos perturbados em direção ao 

equador; (f) após a subida da camada F para maiores altitudes nas noites de 27-28, 28-29 e 29-30 

foi verificado a presença de spread F em FZA, PAL e SJC. 

Durante o segundo evento HILDCAA (entre os dias 11 e 13 de setembro de 2005) 

(período diurno e noturno) foram observadas oscilações no hmF2/hpF2 e foF2 de FZA, PAL e 

SJC provavelmente ligado aos ventos perturbados em direção ao equador. Pode-se mencionar 

que, também foram observadas oscilações no foF2 anti-correlacionadas com as oscilações no 

hmF2/hpF2 possivelmente associadas aos TIDs. Esse efeito (oscilações anti-correlacionadas entre 

o foF2 e hmF2/hpF2) é similar ao que ocorre durante algumas tempestades geomagnéticas (LEE 

et al., 2002). De acordo com o cálculo a velocidade de propagação do TID é de aproximadamente 

280 m/s. 
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CAPÍTULO 9 - PARÂMETROS IONOSFÉRICOS DA REGIÃO F OBSERVADOS 

NAS REGIÕES EQUATORIAIS E DE BAIXAS LATITUDES NO SETOR BRASILEIRO 

E COMPARADOS COM OS RESULTADOS DO MODELO     IRI-2007 

 

Neste capítulo serão analisadas as observações ionosféricas das Canadian Advanced 

Digital Ionosondes (CADIs) localizadas em Palmas [(PAL; 10,2ºS; 48,2º O; latitude dip 6,1º S) 

próximo a região equatorial] e São José dos Campos [(SJC; 23,2ºS; 45,9ºO; latitude dip 18,0º S) 

região de baixa latitude], Brazil, durante as estações de inverno (junho e julho de 2003), 

primavera (setembro e outubro de 2003), verão (dezembro 2003 e janeiro de 2004) e outono 

(março e abril de 2004) e comparadas com o modelo International Reference Ionosphere-2007 

(IRI-2007), o mais recente disponivel. Pode-se mencionar que as latitudes dip de PAL e SJC 

foram calculadas para o ano de 2005 na altitude de 300 km usando o modelo IGRF-11. O 

intervalo entre junho de 2003 e abril de 2004 corresponde ao período de média atividade solar. 

As variações médias sazonais, dos dias geomagneticamente calmos (Kp<3; ver Tabela 9.1), dos 

parâmetros ionosféricos foF2 (freqüência do pico da camada F2) e hpF2 (aproximadamente altura 

máxima da camada F2) observados em PAL e SJC foram comparadas com os resultados do foF2 

e hmF2 (altura máxima da camada F2) do modelo IRI-2007. 

A Tabela 9.1 mostra os números de dias geomagneticamente calmos a cada dois meses, 

utilizados para calcular a média sazonal de cada estação (inverno, primavera, verão e outono). 
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Tabela 9. 1: Meses e número de dias calmos utilizados durante diferentes estações. 

Estação Mês e Ano Número de dias geomagneticamente calmos 

Inverno Junho e julho de 2003 12 

Primavera Setembro e outubro de  2003 15 

Verão 
Dezembro de 2003 e janeiro de 

2004 
19 

Outono Março e abril de 2004 20 

 

Nos gráficos da Figura 9.1 são comparados os valores médios sazonais do foF2 medidos 

pela ionossonda (CADI) de PAL (linhas vermelhas) e gerados pelo modelo IRI-2007 (linhas 

azuis) ao longo dos meses de junho e julho de 2003 (inverno), setembro e outubro de 2003 

(primavera), dezembro de 2003 e janeiro de 2004 (verão) e março e abril de 2004 (outono). Na 

figura 9.1, as faixas cinzas representam ±1 desvio padrão da média dos dias calmos. As áreas 

hachuradas indicam o período noturno (21:00 – 09:00 UT ou 18:00 – 06:00 LT). A Figura 9.1 

mostra que, em geral, o foF2 obtido por sondagem ionosférica em PAL apresenta boa 

concordância com o modelo IRI-2007 com algumas discrepâncias como discutido abaixo. 
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Figura 9. 1: Comparação entre os valores médios do parâmetro ionosférico foF2 de PAL (região equatorial) obtidos 
das medidas com ionossonda (linhas vermelhas) e simulados pelo IRI-2007 (linhas azuis). A faixa cinza representa 
±1 desvio padrão da média dos dias calmos. O período noturno (21:00 – 09:00 UT ou 18:00 – 06:00 LT) é indicado 
através das áreas hachuradas.  
Fonte: de Jesus et al. (2011). 
 

No inverno as previsões do modelo IRI-2007 para o foF2 subestimam e superestimam os 

valores do foF2 observados no horário das 12:00 UT às 23:00 UT e das 08:00 UT às 10:00 UT, 

respectivamente. Além do mais, as previsões do modelo IRI-2007 para o foF2 subestimam os 

valores do foF2 observados no horário das 01:30 – 03:30 UT, 06:30 - 07:30 UT, 17:00 – 23:00 

UT (primavera) e 00:00 – 04:30 UT (verão).  

Sobral et al. (2003) e Abdu et al. (2004) realizaram a comparação entre o modelo IRI (a 

versão do modelo não foi informada pelos autores) (valores do foF2 e hmF2) e as observações 

das sondagens ionosféricas (digissonda) sobre Fortaleza (3,9ºS; 38,45ºW; ângulo dip -9º), São 

Luis (2,33º; 44,2º W; ângulo dip -5 º) (estações próximo à região equatorial) e Cachoeira Paulista 
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(22,6ºS; 315ºE; ângulo dip -28º) (estação de baixa latitude) durante os meses de fevereiro, maio, 

agosto e novembro de 1978 (período de média atividade solar) e 2000 (próximo do período de 

alta atividade solar). Abdu et al. (2004) investigaram também as comparações entre o modelo IRI 

(valores do foF2 e hmF2) e observações das sondagens ionosféricas sobre São Luis (2,33º; 44,2º 

W; ângulo dip -5º), Cachoeira Paulista (22,6ºS; 315ºE; ângulo dip -28º), Boa Vista (02,8ºN; 

60,66ºW; ângulo dip 22.5º; região de baixa latitude), Campo Grande (20,45ºS; 54,65ºW; ângulo 

dip -22.5º; região de baixa latitude) e Cachimbo (9,47ºS; 54,83ºW; ângulo dip -3.9º; próximo à 

região equatorial) durante o mês de outubro de 2002. 

Como é discutido por Abdu et al. (2004), os valores do foF2 simulados pelo IRI 

mostraram, em geral, uma boa concordância com as observações do foF2 sobre Cachimbo e São 

Luis (estações próximo à região equatorial) (exceto após o pôr-do-sol) em outubro de 2002. 

Nossos resultados mostram que os valores do foF2 simulados pelo IRI-2007 para PAL (próximo 

à região equatorial) subestimam os valores do foF2 observados após o pôr-do-sol (após às 18:00 

LT). 

Sobral et al. (2003; ver as Figuras 1 e 3 deles) e Abdu et al. (2004; ver as Figuras 7a e 7b 

deles) observaram que as previsões do IRI subestimam os valores do foF2 para Fortaleza e São 

Luis (estações equatoriais) no mês de maio de 1978 e 2000 no horário entre aproximadamente 

18:00 LT e 24:00 LT. Por outro lado, Abdu et al. (2004) mostraram que durante o mês de maio 

de 1978 e 2000 os resultados revelaram uma boa concordância entre os valores médios do foF2 

gerados pelo IRI e aqueles medidos pelas digissondas das estações equatoriais. Pode-se 

mencionar que Bertoni et al. (2006), num estudo semelhante a esta investigação comparou os 

valores do foF2 observados em PAL com as simulações do IRI-2001 durante o mesmo período 

analisado neste trabalho. Bertoni et al. (2006) mostrou que os valores do foF2 gerados pelo IRI-
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2001, em geral, estão subestimados durante o período diurno no inverno, diurno e noturno na 

primavera, e noturno no verão. A Figura 9.1 mostra que os valores médios do foF2 gerados pelo 

IRI-2007 subestimam os valores do foF2 observados pela ionossonda de PAL durante o período 

diurno no inverno e durante o período diurno e noturno na primavera. Sendo que neste trabalho 

os valores médios do foF2 gerados pelo IRI-2007 subestimam os valores do foF2 observados pela 

ionossonda de PAL no verão apenas durante o período noturno. Os resultados desta investigação 

(Figura 9.1) exibem uma concordância razoavelmente boa com os dados de Bertoni et al. (2006). 

A Figura 9.2 mostra as comparações dos valores médios sazonais do foF2 medidos pela 

ionossonda de SJC (linhas vermelhas) e gerados pelo modelo IRI-2001 (linhas pretas) e IRI-2007 

(linhas azuis) ao longo dos meses escolhidos para representar os quatro períodos sazonais durante 

os anos médios na atividade solar (2003-2004). Os resultados do modelo IRI-2001foram 

incluídos para verificar se houve realmente algum aprimoramento no modelo IRI-2007 para SJC. 

Pode-se mencionar que estes dados do modelo IRI-2001 para SJC foram também incluídos 

porque já tinham sido gerados para outro trabalho (DE JESUS; SAHAI, 2005). A faixa cinza 

representa ±1 desvio padrão da média dos dias calmos. As áreas hachuradas entre às 21:00 UT e 

09:00 UT representam o período noturno (18:00 – 06:00 LT). Pode-se mencionar que o foF2 

gerado pelo IRI-2001 encontra-se com maiores valores do que quando comparado com o foF2 

gerado pelo IRI-2007. Isto indica que os resultados do modelo IRI-2007 estão mais proximos das 

observações obtidas em SJC. 

Para a freqüência crítica de plasma (foF2) sobre a estação de SJC (Figura 9.2), fica claro 

que no inverno (no horário das 07:00 às 11:30 UT) e outono (no horário das 07:30 às 09:30 UT) 

os resultados gerados pelo IRI-2007 superestimam os valores medidos pela ionossonda. A Figura 

9.2 mostra, para estação de SJC na primavera, uma melhor concordância entre os valores médios 
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de foF2 medidos pela ionossonda e os modelados pelo IRI-2007. Para o parâmetro foF2 sobre 

SJC, fica claro na Figura 9.2 que os valores modelados pelo IRI-2007 mostram uma melhor 

concordância com os valores observados do que aqueles gerados pelo IRI-2001. 
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Figura 9. 2: Comparação entre os valores médios do foF2 sobre a estação de baixa latitude de SJC  obtidos das 
medidas com ionossonda  (linhas vermelhas) e modelados pelo IRI-2001 (linhas pretas) e IRI-2007 (linhas azuis). A 
faixa cinza representa ±1 desvio padrão.  
Fonte: de Jesus et al. (2011). 
 

Comparando-se os valores médios do foF2 modelados e medidos pelas ionossondas sobre 

as estações de PAL (próximo à região equatorial) (Figura 9.1) e SJC (região de baixa latitude) 

(Figura 9.2), o modelo IRI-2007 gera um resultado melhor para SJC. Além do mais, os valores do 

foF2 simulados pelo IRI-2007 estão variando fora do desvio padrão (faixas cinza) durante 

algumas horas em PAL, exceto na estação de outono. Por outro lado, em geral, para a estação de 

SJC as previsões do modelo IRI-2007 normalmente permanecem dentro do desvio padrão (faixa 

cinza).  
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Pode-se mencionar que Abdu et al. (2004; ver as Figuras 5 e 6 deles) mostraram que os 

valores do foF2 simulados pelo IRI estão subestimados para (estações de baixas latitudes) Boa 

Vista (02,8ºN; 60,66ºW; ângulo dip 22.5º), Campo Grande (20,45ºS; 54,65ºW; ângulo dip -22.5º) 

e Cachoeira Paulista após o pôr-do-sol em outubro de 2002. Nesta investigação, com relação ao 

parâmetro foF2 para as coordenadas de SJC (região de baixa latitude), os gráficos da Figura 9.2 

revelam que durante os quatro períodos sazonais geralmente existe uma boa concordância entre 

os valores observados pela ionossonda e modelados pelo IRI-2007. No entanto, na primavera 

(Figura 9.2) no horário após o pôr-do-sol os valores médios sazonais do foF2 simulados pelo IRI-

2007 (linha azul) não exibem uma boa concordância com aqueles obtidos pela ionossonda de SJC 

(linha vermelha). Pode-se mencionar que durante o período noturno na primavera (Figura 9.2), 

mesmo com essa discordância (mencionada anteriormente), as variações dos valores médios do 

foF2 obtidos pelo IRI-2007 (linha azul) permanecem dentro do desvio padrão (faixas em cinza). 

A Figura 9.3 compara os valores médios sazonais do hpF2 medidos pela ionossonda de 

PAL (linhas vermelhas) e os valores médios do hmF2 simulados pelo modelo IRI-2007 (linhas 

azuis) durante as estações de inverno (junho e julho de 2003), primavera (setembro de outubro de 

2003), verão (dezembro de 2003 e janeiro de 2004) e outono (março e abril de 2004). 

Considerando que a diferença máxima entre o hpF2 e hmF2 é de aproximadamente 50 km 

durante o dia, em todas as estações (BATISTA et al., 1991), os valores do hmF2 simulados pelo 

IRI-2007 exibem uma boa concordância com o hpF2 observado pela ionossonda de PAL. Após o 

pôr-do-sol os valores do hpF2 observados pela ionossonda de PAL mostram uma forte subida da 

camada F em todas as estações. Pode-se mencionar que os valores médios do hmF2 gerados pelos 

IRI-2007 não incluem esta forte subida da região F após o entardecer em PAL. Adicionalmente, 
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no inverno, os valores do hmF2 simulados pelo IRI-2007 estão subestimando os valores do hpF2 

observados pela ionossonda de PAL, durante o nascer do Sol.  
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Figura 9. 3: Comparação entre os valores médios do parâmetro hpF2 sobre a região equatorial de PAL obtidos das 
medidas com ionossonda (linhas vermelhas) e os valores médios do parâmetro hmF2 modelados pelo IRI-2007 
(linhas azuis). A faixa cinza representa ±1 desvio padrão da média dos dias calmos. O horário entre ás 21:00 UT e 
09:00 UT (áreas hachuradas) corresponde ao período noturno.  
Fonte: de Jesus et al. (2011). 

 

Lee e Reinisch (2006) compararam os valores médios do hmF2 e NmF2 medidos pela 

digissonda de Jicamarca (uma estação localizada no equador magnético), Peru, e gerados pelo 

modelo IRI-2001 durante o período de máxima atividade solar (abril de 1999 – março de 2000). 

Lee et al. (2008) compararam os valores médios do hmF2 e NmF2 medidos pela digissonda de 

Jicamarca e modelados pelo IRI-2001 durante o período de mínima atividade solar (1996). Lee e 

Reinisch (2006) observaram que após o pôr-do-sol, o valor de pico do hmF2 medido pela 

digisonda não é simulado pelo IRI-2001. Nossos resultados de PAL (próximo à região equatorial) 

(Figura 9.3) exibem uma concordância razoavelmente boa com os dados de Lee e Reinisch 



155 

 

(2006). Lee et al. (2008) tem mostrado que o IRI-2001 não prevê os valores de pico do hmF2 

medidos pela digissonda de Jicamarca, durante o nascer do Sol. Durante o inverno de 2003 os 

nossos resultados de PAL (Figura 9.3) revelam uma boa concordância com os dados de Lee et al. 

(2008). 

Bittencourt e Chryssafidis (1991, 1994) realizaram um estudo comparativo entre os 

parâmetros ionosféricos medidos pela digissonda de Fortaleza (estação próxima à região 

equatorial) e gerados pelos modelos ionosféricos IRI-86 e IRI-90 durante o período de máxima 

atividade solar (1979/1980). As observações feitas por Bittencourt e Chryssafidis (1991, 1994) 

mostraram uma rápida subida da camada-F sobre Fortaleza apenas após o pôr-do-sol. Entretanto, 

os autores (BITTENCOURT; CHRYSSAFIDIS, 1991, 1994) mostraram que esta brusca subida 

da região F (após o pôr-do-sol) não estava presente nas previsões dos modelos IRI-86 e IRI-90. 

Abdu et al. (2004; ver as Figuras 7a e 7b deles) e Sobral et al. (2003; ver as Figuras 1 e 3 deles) 

observaram que os valores médios do hmF2 gerados pelo IRI, durante o período noturno em 

fevereiro, maio, agosto e novembro, subestimam aqueles medidos pelas digissondas de Fortaleza 

(1978) e São Luís (2000) (estações próximas às regiões equatoriais). Como foi mostrado por Lee 

et al. (2008), após o pôr-do-sol,  o IRI-2001 subestimou os valores do hmF2 medidos pela 

digissonda de Jicamarca, durante o verão. A atual comparação entre os valores médios do hmF2 

medidos pela ionossonda de PAL (próximo à região equatorial) e gerados pelo IRI-2007 após o 

pôr-do-sol (Figura 9.3) exibe uma concordância satisfatória com os dados de Bittencourt e 

Chryssafidis (1991, 1994), Abdu et al. (2004) e Lee et al. (2008). Como é discutido por 

Bittencourt e Chryssafidis (1994), estas diferenças ocorrem por causa dos efeitos dinâmicos 

associados com a deriva eletromagnética do plasma 
→→

× BE  em baixa latitude e os ventos neutros 

termosféricos, que não são bem simulados no modelo IRI. Batista et al. (1986) tem mencionado 
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que o ângulo de declinação magnética altera as dependências longitudinais e sazonais do efeito 

dínamo da camada F sobre a magnitude do pico pré-reverso da deriva vertical do plasma da 

camada F. 

Nos gráficos da Figura 9.4 são comparados os valores médios sazonais do hpF2 medidos 

pela ionossonda digital de SJC (linhas vermelhas) e os valores médios sazonais do hmF2 gerados 

pelo modelo IRI-2001 (linhas pretas) e IRI-2007 (linhas azuis) entre os meses de junho 2003 e 

abril de 2004. Pode-se mencionar que os valores médios do hmF2 gerados pelo IRI-2001 estão 

maiores do que aqueles modelados pelo IRI-2007, durante o período diurno no inverno, verão e 

outono. Entretanto, durante o período diurno (das 11:00 às 16:00 UT) na primavera acontece o 

oposto com os valores médios do hmF2 gerados pelo IRI-2001. Em geral, o hmF2 gerado pelo 

IRI-2001 encontra-se com menores valores do que o hmF2 simulado pelo IRI-2007, durante o 

período noturno. Antes do nascer do Sol (inverno, primavera e outono) as variações do hpF2 em 

SJC apresentam uma rápida subida para maiores altitudes. Os valores médios do hmF2 simulados 

pelo IRI-2001 e IRI-2007 não representam adequadamente os valores médios do hpF2 medidos 

pela ionossonda de SJC próximo ao horário do nascer do Sol (06:00 – 09:00 UT). Durante o dia 

(inverno, primavera e outono) os valores médios do hmF2 gerados pelos modelos ionosféricos 

(IRI-2001 e IRI-2007) exibem uma boa concordância com os valores médios do hpF2 medidos 

pela ionossonda de SJC. Entretanto, durante o dia no verão, o hpF2 em SJC encontra-se com 

maiores valores do que quando comparado com o hmF2 gerado pelos modelos ionosféricos. No 

verão às 14:00 UT, a diferença entre os valores médios do hpF2 medidos pela ionossonda de SJC 

e os valores médios do hmF2 gerados pelo IRI-2001 está próximo de 120 km, enquanto que em 

relação aqueles valores modelados pelo IRI-2007 está próximo de 150 km. Em geral, durante o 
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dia, os valores do hmF2 gerados pelo IRI-2001 estão mais próximos dos valores médios do hpF2 

medidos pela ionossonda de SJC do que os valores do hmF2 modelados pelo IRI-2007. 
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Figura 9. 4: O mesmo que a Figura 9.3, porém para a estação de baixa latitude de SJC. As linhas pretas e azuis 
representam, respectivamente, os valores médios do hmF2 gerados pelos modelos IRI-2001 e IRI-2007.  
Fonte: de Jesus et al. (2011). 
 

Batista et al. (1996) discutiram as comparações entre os valores médios do hmF2 e NmF2 

(densidade eletrônica no pico da camada F2) medidos pela digissonda de Cachoeira Paulista 

(estação de baixa latitude) e gerados pelo modelo ionosférico IRI durante o período de alta 

atividade solar (AAS) (1990-1993). Batista e Abdu (2004) compararam os valores médios do 

hmF2 e foF2 medidos pelas digissondas de São Luis (estação equatorial) e Cachoeira Paulista e 

gerados pelo IRI durante períodos de AAS (março de 2000 – fevereiro de 2001) e baixa atividade 

solar (BAS) (março de 1996 - fevereiro de 1997). Como foi mostrado por Batista et al. (1996; ver 

a Figura 2 deles) e Batista e Abdu (2004; ver a Figura 5 deles), o aumento do hmF2 antes do 



158 

 

nascer do sol (entre as 06:00 e 09:00 UT) observado sobre Cachoeira Paulista durante ASA, não 

estava previsto pelo modelo IRI. Além do mais, Abdu et al. (2004; ver a Figura 8 deles) e Sobral 

et al. (2003; ver a Figura 4 deles) mostraram também uma diferença negativa entre os valores do 

hmF2 gerados pelo IRI e os valores do hpF2 medidos pela digissonda de Cachoeira Paulista, 

momentos antes do nascer do sol (no ano de 2000). As nossas comparações entre os valores do 

parâmetro ionosférico medidos pela ionossonda de SJC (região de baixa latitude) e simulados 

pelo IRI-2007 (Figura 9.4) exibem uma concordância satisfatória com alguns dos dados de 

Batista e Abdu (2004). Como é descrito por Batista e Abdu (2004), a subida do pico da camada-F 

para maiores altitude, no horário próximo ao nascer do sol, está possivelmente relacionada aos 

ventos neutros em direção ao equador.  

Com relação ao parâmetro foF2, para as coordenadas de PAL e SJC os gráficos das Figura 

9.1 e 9.2 revelam que existe um boa concordância entre os valores médios medidos e modelados. 

Está concordância é natural porque muitos resultados observacionais do foF2 são incluídos nos 

modelos IRI. Por outro lado, durante o dia os o hpF2 obtido pelas ionossondas encontra-se 

sempre com maiores valores do que o hmF2 simulado pelo IRI. Como é mostrado por Danilov e 

Morozova (1985), as determinações dos valores do hpF2/hmF2 são menos confiáveis durante o 

dia (como uma regra, os valores do hpF2 estão sempre superestimados com relação aos valores 

do hmF2) do que durante a noite (quando hpF2 ≈ hmF2).  

Resumo 

As comparações entre as variações do foF2 observadas em PAL e SJC com os resultados 

do modelo IRI-2007 mostraram uma razoável concordância durante todas as estações. Entretanto, 

as comparações entre as variações do hpF2 com os resultados do modelo IRI-2007 apresentaram: 
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(a) uma razoável concordância durante o período noturno em todas as estações; (b) os resultados 

do modelo não mostraram (em algumas estações) a subida da camada F para maiores altitudes em 

PAL e SJC antes dos nascer do sol; (c) os resultados do modelo não mostraram a subida da 

camada F em PAL após o pôr-do-sol; (d) considerando que, em geral, o hpF2 é aproximadamente 

50 km maior do que o hmF2 durante o período diurno, os resultados do modelo mostraram uma 

boa concordância com as observações de PAL e SJC em todas as estações exceto no verão para 

SJC, quando foram observadas grandes discrepâncias entre o hpF2 observado e hmF2 modelado. 

Também, foi observado que, em geral, os valores do hmF2 de SJC calculados usando o IRI-2001 

estavam maiores do que o IRI-2007 durante o período diurno no inverno, verão e outono. Porém, 

os valores do hmF2 para SJC calculados usando o IRI-2001 estavam menores do que o IRI-2007 

durante o período noturno na primavera. 
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CAPÍTULO 10 - CONCLUSÕES 

  

Nesta tese foi investigado o comportamento da camada F ionosférica (em vários setores) 

durante vários eventos do tempo espacial (space weather): (1) em regiões equatoriais e de baixas 

latitudes [setor brasileiro e leste asiático (Japão e Vietnã)] durante a tempestade geomagnética do 

dia 24/08/2005; (2) em regiões equatoriais, de médias e baixas latitudes no setor sul americano 

durante a tempestade geomagnética que ocorreu no dia 14/12/2006; (3) em regiões de baixas 

latitudes (setor brasileiro) durante a tempestade geomagnética do dia 26/09/2011; (4) em regiões 

equatoriais e de baixas latitudes no setor brasileiro durante dois eventos HILDCAAs que 

ocorreram em 27-30/07/2005 e 11-13/09/2005. Os efeitos das tempestades geomagnéticas e dos 

eventos HILDCAAs na camada F ionosférica foram analisados usando dados de h´F, hpF2 e/ou 

foF2. As medidas do VTEC e ROT usando dados de GPS também foram utilizadas para 

investigar os efeitos das tempestades geomagnéticas de 24/08/2005 e 14/12/2006 na camada F 

ionosférica. Nesta pesquisa também foram estudadas as comparações dos valores dos parâmetros 

ionosféricos, foF2 e hmF2, gerados pelo IRI-2007 com as observações do foF2 e hpF2 em 

regiões equatoriais e/ou de baixas latitudes (localizadas no setor brasileiro) durante períodos 

geomagneticamente perturbados (26-30/09/2011) e calmos (junho de 2003 – abril de 2004). 

Alguns dos principais fatores associados com essas observações estão resumidos abaixo: 

• Durante a tempestade de 24 de agosto de 2005 foram observados (setor brasileiro e 

leste asiático):  

(a) Penetração pontual de campos elétricos magnetosféricos, resultando num 

aumento abrupto do foF2 e VTEC no setor brasileiro no dia 24;  
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(b) Fortes oscilações na camada F, no dia 24, no setor brasileiro (durante o período 

diurno) e japonês (durante o período noturno) associado com os TIDs propagando-se 

em direção ao equador devido ao aquecimento Joule na região auroral;  

(c) Tempestades ionosféricas positivas no setor brasileiro [fase principal (dia 24) e 

de recuperação (dias 25 e 26)] e japonês [fase de recuperação (dia 25)]; 

(d) Nos setores sul americano e leste asiático ocorreram algumas diferenças nas 

respostas latitudinais da região F ionosférica. 

• No período em que ocorreu a tempestade geomagnética de dezembro de 2006 foram 

verificados (setor sul americano): 

(a) Penetração pontual de campos elétricos de origem magnetosférica, provocando 

uma rápida subida anormal da camada F para maiores altitudes no setor sul 

americano próximo ao período do pôr-do-sol no dia 14/12/2006 (fase principal 

da tempestade). 

(b) Intensas oscilações nas regiões de baixas e médias latitudes na noite de 14-15 

dezembro relacionadas à propagação dos TIDs gerados na região auroral 

através do aquecimento Joule; 

(c) Irregularidades ionosféricas equatoriais (bolhas de plasma) na noite de 14-

15/12/2006 em direção as estações de médias latitudes, depois de uma rápida 

subida da camada F para maiores altitudes das regiões equatoriais e de baixas 

latitudes; 
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(d) Uma tempestade ionosférica positiva (VTEC) nas estações de GPS de médias 

latitudes (durante o período diurno do dia 14), associado com as grandes 

mudanças na circulação de ventos; 

(e) Uma tempestade ionosférica negativa (na noite de 14-15/12/2006) nas medidas 

de foF2 das estações de baixas e médias latitudes, relacionado com um 

decréscimo na taxa de O/N2; 

(f) Uma tempestade ionosférica negativa, na noite de 14 para 15, no VTEC de 

todas as estações de GPS no setor sul americano, provavelmente devido as 

mudanças na taxa de O/N2 neste setor. 

 

• Durante a ocorrência da tempestade geomagnética do dia 26/09/2011 e dos dias 

posteriores (27-29/09/2011) geomagneticamente perturbados foram observados em 

SJC: 

(a) Um grande aumento do hmF2 e uma diminuição do foF2 no dia 26/09/2011 

(~18:30-21:00 UT) e nas noites 26-27 (~01:30-04:30 UT), 27-28 (~04:30-

06:00 UT) e 28-29 (~04:00-06:00 UT) de setembro de 2011, relacionado 

possivelmente com os TIDs gerados na região auroral por causa do 

aquecimento Joule; 

(b) As comparações dos valores do hpF2 e foF2 medidos pela ionossonda de SJC, 

durante o período geomagneticamente perturbado, com os valores do hmF2 e 

foF2 simulados pelo modelo IRI-2007 mostraram que as simulações do 
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modelo discordam com as observações (os resultados do modelo não 

mostraram as rápidas variações observadas); 

(c) O parâmetro ionosfério hmF2 simulado pelo IRI-2007 apresenta variações 

muito similares durante o período calmo e perturbado (o mesmo ocorre com o 

foF2 modelado pelo IRI-2007 durante o período calmo e perturbado). 

 

• Os principais efeitos observados na ionosfera equatorial e de baixa latitude no setor 

brasileiro, durante os eventos HILDCAAs de 27-30/07/2005 e 11-13/09/2005, foram: 

(a) Na estação de SJC (primeiro evento) no dia 28/07/2005 (~12:00 – 21:00 UT) e na 

noite de 28-29 (~21:00 – 02:00 UT) foram verificadas oscilações no hpF2 

anticorrelacionadas com as oscilações no foF2. Estas oscilações no hpF2 e foF2 de 

SJC estavam possivelmente ligadas aos TIDs (gerados na região auroral) em 

direção ao equador; 

(b) Na estação de PAL (primeiro evento) no dia 29 (~19:00-20:30 UT) foi observado 

um aumento no hpF2 e uma diminuição no foF2 provavelmente associados aos 

TIDs; 

(c) Nas estações de FZA, PAL (próximo da meia noite) e SJC (um pouco antes da 

meia noite) na noite de 29-30/07/2005 (primeiro evento) observou se uma subida 

da camada F para maiores altitudes (hmF2/hpF2 de FZA e PAL; h´F de SJC) 

possivelmente relacionado aos ventos perturbados em direção ao equador; 
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(d) Em FZA, PAL e SJC (durante o período diurno e noturno de 11-13/07/2005) 

(segundo evento) foram observadas grandes oscilações no hmF2/hpF2 

anticorrelacionadas com as oscilações no foF2, possivelmente associado aos TIDs 

(gerados na região auroral) em direção ao equador. Esta anticorrelação entre as 

oscilações no hmF2/hpF2 e foF2 é similar ao que ocorre durante algumas 

tempestades geomagnéticas (LEE et al., 2002). 

 

• Durante os períodos geomagneticamente calmos (junho de 2003 – abril de 2004), as 

comparações dos valores do hpF2 e foF2 medidos pelas ionossondas digitais de PAL 

(próximo à região equatorial) e SJC (região de baixa latitude) com os valores do hmF2 

e foF2 simulados pelo modelo IRI-2007 mostraram que: 

(a) As melhores simulações do modelo IRI-2007 para os valores do foF2 de PAL e 

SJC ocorreram no outono e na primavera, respectivamente; 

(b) Os valores do hpF2 observados em PAL após o pôr-do-sol apresentaram uma 

intensa deriva vertical (para cima) em todas as estações (inverno, primavera, verão 

e outono), que não foi simulado pelo modelo IRI-2007 (hmF2); 

(c) Os valores do hmF2 gerados pelo modelo IRI-2007 para SJC apresentaram uma 

concordância razoavelmente boa com o hpF2 observado em todas as estações, 

durante o período diurno; 

(d) Durante o período do nascer do sol, os valores do hmF2 para SJC simulados pelo 

modelo IRI-2007 subestimaram as variações observadas do hpF2.  
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Recomendações para Trabalhos Futuros 

Pode-se recomendar para trabalhos futuros o uso de dados de sondagem ionosférica 

(ionossodas) e GPS das estações da RBMC/IGS/SIRGAS e/ou UNIVAP, durante o próximo ciclo 

solar, com o objetivo de estudar os efeitos das tempestades geomagnéticas e eventos HILDCAAs 

nas regiões equatoriais, de médias e baixas latitudes no setor sul americano. Recomenda-se 

também ser utilizados dados ionosféricos obtidos, através de emissões noturnas de OI 630,0 nm e 

OI 777,4 nm, de dois sistemas de imageamento all-sky (imageadores) pertencentes à UNIVAP e 

instalados em S. J. Campos e Palmas, Brasil, respectivamente. Pode-se mencionar que os dados 

de imageadores nas emissões luminescentes do oxigênio atômico OI 630,0 nm oriunda da base da 

camada ionosférica F, em torno de 280 km de altitude, e OI 777,4 nm resulta da região do pico de 

densidade eletrônica da camada F (próximo de 350 km de altitude). 
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