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ESTUDO DO PAPEL DAS ONDAS PLANETÁRIAS E DOS DISTÚRBIOS 
IONOSFÉRICOS NA GERAÇÃO DE IRREGULARIDADES 
IONOSFÉRICAS EQUATORIAIS 

 
Resumo 

 
A presente pesquisa visa estudar a variabilidade dia-a-dia da ionosfera equatorial, com 
ênfase no papel das ondas planetárias, e a sua relação com a variabilidade na 
formação das irregularidades de grandes e de médias escalas nas regiões equatoriais e 
de baixas latitudes no setor brasileiro, durante o período de atividade solar mínima (de 
janeiro de 2009 a abril de 2010). Contudo, este estudo investiga o papel dos distúrbios 
ionosféricos de ondas planetárias propagantes (traveling planetary wave ionospheric 
disturbances – TPWIDs), modulando a amplitude do pico pré-reversão na ionosfera 
equatorial e a influência dos TPWIDs na variabilidade dia-a-dia do espalhamento na 
camada F. O outro assunto de pesquisa desta tese está relacionado aos distúrbios 
ionosféricos observados durante uma intensa tempestade geomagnética (Dstmin. = -181 
nT) ocorrida no setor americano durante a atividade solar máxima (setembro de 2002) e 
durante uma supertempestade geomagnética (Dstmin. = -263 nT) ocorrida no setor 
brasileiro durante a atividade solar mínima (maio de 2005). As observações deste 
estudo foram realizadas por estações receptoras do sistema de posicionamento global 
(GPS) pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), ao Serviço 
Internacional de GNSS (IGS), ao Sistema de Referência Geocêntrico para a América do 
Sul (SIRGAS) e à Rede da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Foram também 
realizadas observações utilizando estações de ionossondas digitais pertencentes à 
Rede da UNIVAP e por estações internacionais, cujos dados, foram obtidos diretamente 
da Digital Ionogram DataBase (DIDBase). Dentre os resultados obtidos com o estudo 
das ondas planetárias, pode-se destacar que o pico pré-reversão e as variações dia-a-
dia da altura virtual foram modulados pelos TPWIDs. As observações mostraram alta 
ocorrência de ESF e flutuações de fase jovem em PAL e formação de bolhas de 
plasma, possivelmente devido à influência dos TPWIDs. As observações por GPS 
concordam em grande parte com as observações por ionossonda. Em relação aos 
resultados obtidos com o estudo de uma intensa tempestade geomagnética, destaca-se 
um distúrbio ionosférico propagante (TID) do tipo “solitário” gerado em altas latitudes no 
hemisfério sul, posteriormente alcançando a região equatorial e de baixas latitudes. As 
observações realizadas por diferentes estações de ionossondas mostraram que o TID 
propagou-se na direção noroeste. Até que se sabe, esta é a primeira vez que a direção 
do TID foi inferida por uma cadeia de ionossondas. Em relação aos resultados da 
supertempestade geomagnética, destaca-se uma possível penetração pontual de 
campos elétricos de origem magnetosférica que resultou na elevação da camada F. 
Durante a fase de recuperação, as observações mostraram uma grande fase positiva 
da tempestade. As observações mostraram também bolhas de plasma confinadas 
somente na noite perturbada magneticamente. 
 
Palavras-chave: Ionosfera, Camada F, Irregularidades Ionosféricas Equatoriais, Ondas 
Planetárias, Tempestades Geomagnéticas 



  

STUDY OF THE PLANETARY WAVE AND IONOSPHERIC 
DISTURBANCE AND THEIR ROLE ON THE GENERATION OF 
EQUATORIAL IONOSPHERIC IRREGULARITIES 

 
Abstract 

 
The present investigation aims to study the day-to-day equatorial ionosphere variability, 
with emphasis on the role of the planetary waves and their influence on the variability in 
the formation of ionospheric large- and medium-scale irregularities in the equatorial and 
low latitude regions, in the Brazilian sector, during the low solar activity period (from 
January 2009 to April 2010). This study investigates the role played by the traveling 
planetary wave ionospheric disturbances (TPWIDs) on the modulation of the electric 
field pre-reversal enhancement (PRE) amplitude in the equatorial ionosphere, and their 
influence on the day-to-day variability of equatorial spread F (ESF). The other subjects 
of this investigation are related to the ionospheric disturbances observed in the 
American sector during an intense geomagnetic storm (Dstmin. = -181 nT) during the high 
solar activity (September 2002) and a supergeomagnetic storm (Dstmin. = -263 nT) 
during the low solar activity (May 2005). The observations of this study were 
accomplished by GPS receiving stations, which belong to the Brazilian Network for 
Continuous GPS Monitoring (RBMC), to the International GNSS Service (IGS) for 
Geodynamics, to the Geocentric Reference System for the Americas (SIRGAS) and to 
the “Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)” network. The ionospheric sounding 
observations were accomplished using ionosonde stations belonging to the UNIVAP 
network and to international stations, whose data were obtained directly from the Digital 
Ionogram DataBase (DIDBase). Through the results obtained with the present study of 
the planetary waves, it is important to note that the PRE and day-to-day virtual height 
variations were modulated by TPWIDs. The observations showed high fresh ESF and 
phase fluctuations at PAL and formation of plasma bubbles, possibly due to the 
influence of TPWIDs. The observations by GPS largely agree with the observations by 
ionospheric sounding. In relation to the results obtained with the study during  an intense 
geomagnetic storm, we can say that possibly a traveling ionospheric disturbance (TID) 
type soliton, generated in high latitudes in the southern hemisphere, later reaching the 
low latitude and equatorial region. The observations accomplished by different 
ionosonde stations showed that TID traveled to the northwest direction. As far as we 
know, this is the first time that the TID direction was inferred by an ionosonde chain. In 
relation to the results of the supergeomagnetic storm, we can say that possibly prompt 
penetration of electric field of magnetospheric origin resulted in uplifting of the F region. 
During the recovery phase, the observations showed a large positive ionospheric storm. 
The observations showed also plasma bubbles confined only in the magnetically 
disturbed night. 
 
Keywords: Ionosphere, F Region, Equatorial Ionospheric Irregularities, Planetary Wave, 
Geomagnetic Storms 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Durante décadas, estudos relacionados à ionosfera terrestre, compreendida 

entre aproximadamente 50 km e 1000 km de altitude, atraem os interesses de 

instituições de pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, devido a sua 

relevância nas atividades humanas envolvendo as novas tecnologias de comunicações 

e aplicações militares.  

 

A densidade de elétrons e íons (plasma ionosférico) na ionosfera é 

intensamente influenciada pelo fluxo de radiação solar na faixa espectral do Ultravioleta 

(UV), Extremo Ultravioleta (EUV) e Raios-X. A distribuição espacial da densidade de 

plasma é controlada pela interação dos ventos termosféricos e campos elétricos com o 

campo geomagnético da Terra. Assim, podemos afirmar que a eletrodinâmica da 

ionosfera é complexa e, portanto, depende de uma interação não linear das porções 

ionizada e neutra da atmosfera terrestre com a geometria do campo geomagnético. 

 

A ionosfera pode ser dividida em várias regiões ou camadas (D, E e F), sendo 

que na camada F, em regiões equatoriais, ocorrem diversos distúrbios que podem gerar 

irregularidades ionosféricas observadas após o pôr-do-sol. As irregularidades 

ionosféricas, as quais têm o seu mecanismo de geração atribuída à instabilidade tipo 

Rayleigh-Taylor (R-T), são geradas devido às instabilidades do plasma e manifestam-se 

como espalhamento na camada F em regiões equatoriais (equatorial spread F - ESF). A 

instabilidade do plasma na região equatorial geralmente ocorre em razão da 

intensificação do campo elétrico E direcionado a leste no período do pôr-do-sol. Este 
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intenso campo elétrico E na direção leste em combinação com o campo geomagnético 

B na direção norte faz com que a deriva eletromagnética BE  sofra um aumento 

abrupto de velocidade denominado pico pré-reversão (pre-reversal enhancement – 

PRE). O pico pré-reversão causa uma rápida subida da camada F na região equatorial 

atuando para o desenvolvimento do ESF. Tais irregularidades ionosféricas influenciam 

fortemente as transmissões trans-ionosféricas no território brasileiro devido à grande 

extensão territorial distribuída ao norte e ao sul do equador geomagnético. 

 

 Este trabalho de tese objetiva desenvolver pesquisas relacionadas à 

variabilidade dia-a-dia da ionosfera equatorial, com ênfase no papel das ondas 

planetárias, as quais são de extrema importância no âmbito geofísico, e a sua relação 

com a variabilidade na formação das irregularidades ionosféricas de grandes e de 

médias escalas nas regiões equatoriais e de baixas latitudes no setor brasileiro durante 

a atividade solar mínima do ciclo solar 24. Especificamente, este estudo investiga o 

papel dos distúrbios ionosféricos de ondas planetárias propagantes (traveling planetary 

wave ionospheric disturbances – TPWIDs), modulando a amplitude do PRE na 

ionosfera equatorial e a influência do TPWID na variabilidade dia-a-dia do ESF. Está 

bem estabelecido que a presença de oscilações do tipo ondas de gravidade, marés 

atmosféricas e ondas planetárias na alta atmosfera produzem perturbações nos ventos 

termosféricos e campos elétricos durante períodos geomagneticamente calmos e 

perturbados (SAHAI et al., 1998; FAGUNDES et al., 1999; VALLADARES et al., 2002; 

KLAUSNER et al., 2009).  
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O outro assunto de pesquisa desta tese, também de extrema importância no 

âmbito geofísico, está relacionado aos distúrbios ionosféricos observados durante uma 

intensa tempestade geomagnética (Dstmin. = -181 nT) ocorrida em setembro de 2002 no 

setor americano durante a atividade solar máxima e durante uma supertempestade 

geomagnética (Dstmin. = -263 nT) ocorrida em maio de 2005 no setor brasileiro durante 

a atividade solar mínima. Ambos os eventos ocorreram durante o ciclo solar 23. Os 

estudos envolvendo a primeira tempestade se concentram nos TIDs (traveling 

ionospheric disturbances), os quais são irregularidades no plasma ionosférico de média 

e grande escala, movendo-se com velocidades da ordem de dezenas a poucas 

centenas de metros por segundo, por distâncias horizontais de milhares de quilômetros 

em regiões de altas, médias e baixas latitudes. Os estudos envolvendo a segunda 

tempestade se concentram nos distúrbios ionosféricos envolvendo campos elétricos e 

ventos originados da interação magnetosfera-ionosfera. 

 

 A compreensão dos processos físicos que levam a ionosfera a apresentar uma 

variabilidade dia-a-dia, devido às ondas planetárias e também aos fenômenos 

relacionados aos TIDs e aos distúrbios de campos elétricos e ventos, é um dos grandes 

desafios da atualidade, na qual existe um esforço internacional para compreender tais 

processos através de estudos observacionais, teóricos e modelagem computacional.  

 

As análises serão realizadas utilizando dados observados por ionossondas do 

tipo digital operadas pela Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) e dados 

observados por ionossondas do tipo digisonda, disponibilizados pelo banco de dados 

da Digital Ionogram DataBase (DIDBase). Em conjunto, serão utilizados dados do 
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sistema de posicionamento global (Global Positioning System - GPS) obtidos da Rede 

Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), disponibilizados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), do Serviço Internacional de GNSS (IGS), do Sistema 

de Referência Geocêntrico para a América do Sul (SIRGAS) e da Rede da UNIVAP.   

 

Estrutura da Tese 

 

O Capítulo 2 apresenta uma descrição sobre a ionosfera terrestre em relação à 

sua fonte de ionização e perfil de densidade eletrônica. Também descreve a ionosfera 

equatorial, abrangendo a formação e a variabilidade das irregularidades ionosféricas de 

grandes e de médias escalas.  

 

O Capítulo 3 introduz as ondas de gravidade e as marés atmosféricas, e 

introduz em maiores detalhes as ondas planetárias. Aborda os aspectos observacionais 

de ondas planetárias tanto na região da mesosfera e baixa termosfera, quanto na 

ionosfera equatorial e de baixa latitude. Introduz também as tempestades 

geomagnéticas e ionosféricas, abordando os distúrbios ionosféricos propagantes (TIDs) 

e os distúrbios de campos elétricos e de ventos. 

 

O Capítulo 4 aborda a propagação de ondas em HF na ionosfera, também 

aborda os aspectos essenciais relacionados à ionossonda do tipo Canadian Advanced 

Digital Ionosonde (CADI) e do tipo Digisonde Portable Sounder (DPS) e ao sistema de 

posicionamento global (GPS), incluindo as respectivas redes de dados e as suas 

armazenagens. Descreve também a metodologia aplicada na análise dos distúrbios 
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ionosféricos e das ondas planetárias, assim como as ferramentas computacionais 

utilizadas. 

 

O Capítulo 5 apresenta a variação temporal das ondas planetárias obtidas por 

ionossonda e GPS. Os resultados e discussões são abordados neste capítulo. 

 

O Capítulo 6 apresenta as observações referentes à intensa tempestade 

geomagnética ocorrida em setembro de 2002, o qual se concentra nos distúrbios 

ionosféricos propagantes (TIDs), observados por ionossonda e GPS. Os resultados e 

discussões são abordados neste capítulo. 

 

O Capítulo 7 apresenta as observações referentes à supertempestade 

geomagnética ocorrida em maio de 2005, o qual se concentra nos distúrbios 

ionosféricos envolvendo campos elétricos e ventos, observados por ionossonda e GPS. 

Os resultados e discussões são abordados neste capítulo. 

 

Por fim, o Capítulo 8 apresenta as conclusões. 
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2 – ATMOSFERA NEUTRA E IONIZADA 

 

2.1 A Atmosfera Neutra 

 

A atmosfera neutra pode ser dividida em várias regiões, considerando o seu 

gradiente vertical de temperatura e a sua composição química (WHITTEN; POPPOFF, 

1971; TASCIONE, 1994; SCHUNK; NAGY, 2000).   

 

Em relação ao gradiente vertical de temperatura, a atmosfera neutra está 

dividida em: Troposfera, que é a região que se estende do solo até próxima de 15 km 

de altitude, sendo que os principais fenômenos meteorológicos ocorrem nessa região. A 

temperatura diminui com o aumento da altitude para um valor mínimo 

(aproximadamente 230 K) na tropopausa (região que delimita a troposfera da 

estratosfera) e responde por aproximadamente 80% do peso atmosférico. A 

estratosfera é a camada da atmosfera na qual está situada até 50 km de altitude e 

concentra a maior porção de ozônio da atmosfera terrestre. Na estratosfera, ao 

contrário da troposfera, a temperatura aumenta em relação à altitude (devido à 

absorção do UV pelo ozônio e vapor de água) podendo chegar próxima dos 263 K. 

Também possui uma região limite denominada estratopausa, isto é, a região que 

delimita a estratosfera da mesosfera. Na mesosfera, a temperatura volta a diminuir em 

relação à altitude, atingindo um valor mínimo que corresponde à região mais fria da 

atmosfera com temperaturas tão baixas quanto 180 K. Esta baixa temperatura está 

relacionada à relaxação vibracional das moléculas de CO2, que por emissão 

espontânea emite fótons. A região limite é a mesopausa, que delimita a mesosfera da 
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termosfera. A termosfera é a região da alta atmosfera terrestre que se estende de 

aproximadamente 100 km até 500 km. Nesta região, a temperatura atmosférica 

aumenta com a altitude chegando a valores de aproximadamente 1000 K (durante 

períodos de atividade solar baixa) e tende assintoticamente para um valor constante. A 

termosfera se aquece devido à absorção da radiação solar no Extremo Ultravioleta 

(EUV). A radiação solar no EUV é particularmente eficiente para a fotodissociação do 

oxigênio O2 em oxigênio O. O oxigênio O recombina muito lentamente acima de 90 km, 

o que torna a parte superior da termosfera rica deste gás. A Figura 2.1 mostra as 

regiões atmosféricas e o perfil de temperatura. 

 

Figura 2.1 – As regiões atmosféricas e o perfil de temperatura. 
Fonte: Whitten e Poppoff (1971) 

 
 

Em relação à composição química, a atmosfera neutra está dividida em: 

homosfera, que se estende até próxima de 100 km de altitude, tendo sua concentração 
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relativa de gases normalmente constantes. A homosfera é composta por 

aproximadamente 78% de nitrogênio molecular N2, 21% de oxigênio molecular O2 e 1% 

de argônio Ar, além de concentrações variáveis de outros gases como o gás carbônico 

CO2 e vapor de água. A heterosfera se estende até próxima de 800 km de altitude. 

Seus principais constituintes são: hidrogênio atômico H com peso molecular por 

partícula (1); hélio He (4); oxigênio atômico O (16); nitrogênio molecular N2 (28); 

oxigênio molecular O2 (32) e argônio Ar (39). Os gases mais pesados como Ar, O2 e N2 

predominam em altitudes inferiores da heterosfera, enquanto os mais leves, em 

especial o hidrogênio atômico H, predominam em altitudes mais altas. Acima da 

heterosfera encontra-se a exosfera com extensão até próxima de 1000 km de altitude. 

A exosfera é a região onde há uma perda contínua de partículas devido às altas 

temperaturas. As moléculas ou átomos (H2 e He dominantes) comportam-se como 

partículas balísticas individuais sob a influência da gravidade. A Figura 2.2 mostra o 

número de partículas e composição química da atmosfera em função da altitude.  

 

Figura 2.2 – Número de partículas e composição química da atmosfera em função da 
altitude. 
 

 



 9

2.2 A Atmosfera Ionizada 

 

A parte ionizada da atmosfera terrestre localizada entre 60 km e 1000 km de 

altitude é denominada ionosfera. Este termo foi proposto por R. A. Watson-Watt em 

uma carta enviada ao United Kingdom Radio Research Board em 8 de novembro de 

1926 (RISHBETH; GARRIOT, 1969). A ionosfera pode ser descrita como a região da 

atmosfera terrestre formada por um plasma parcialmente ionizado (íons e elétrons).  

 

A ionosfera por se tratar de um meio dispersivo, afeta a propagação das ondas 

eletromagnéticas na faixa de rádio. As novas tecnologias de comunicações que vão 

desde a rádio difusão até os mais complexos sistemas de navegação por satélite são 

baseadas em tecnologia de ondas eletromagnéticas na faixa de rádio frequência. Assim 

sendo, a ionosfera desperta o interesse de instituições de pesquisa, tanto nacionais 

quanto internacionais, devido a sua relevância no que diz respeito às comunicações via 

ondas de rádio.  

 

A principal fonte de ionização na ionosfera é a fotoionização de partículas 

neutras, as quais absorvem a radiação solar na faixa do Ultravioleta (UV), Extremo 

Ultravioleta (EUV) e Raios-X do espectro eletromagnético, produzindo íons e elétrons. 

O processo inverso é a recombinação, que consiste no reagrupamento de íons e 

elétrons formando átomos, moléculas e outras espécies de íons. No processo de 

recombinação ocorre o efeito denominado junção eletrônica em que os elétrons livres 

podem se combinar com átomos neutros produzindo íons carregados negativamente. 
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Na atmosfera, a densidade diminui com o aumento da altitude e a intensidade 

da radiação solar na faixa do EUV diminui com a altitude devido a sua absorção pelos 

constituintes atmosféricos. Esta configuração resulta na formação de uma região de 

máxima taxa de ionização em certa altitude, diminuindo acima e abaixo da mesma. Esta 

região ficou conhecida por camada de Chapman, como mostra a Figura 2.3 

 

Figura 2.3 – Ilustração da produção de uma camada ionizada (de Chapman), mostrando a 
interação da densidade atmosférica com a radiação solar EUV 

 
 

A partir da existência de uma camada de máxima ionização, diversas 

pesquisas realizadas, utilizando técnicas de rádio sondagem, apontaram uma estrutura 

vertical na ionosfera. Essa estrutura vertical muda continuamente do dia para a noite, 

da atividade solar mínima para máxima, nas estações do ano e com a latitude 

apresentando diferentes níveis de densidade eletrônica em diferentes altitudes. 

Portanto, a ionosfera pode ser classificada conforme a sua densidade eletrônica ne e, 

de acordo com os níveis de densidade, surgem estratificações que foram representadas 
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por regiões ou camadas D, E, F1 e F2 (RISHBETH; GARRIOT, 1969; KELLEY, 1989; 

DAVIES, 1990; TASCIONE, 1994; SCHUNK; NAGY, 2000). A Figura 2.4 mostra o perfil 

de densidade eletrônica das camadas ionosféricas em função do período de atividade 

solar mínima e máxima (dia e noite) e a Figura 2.5 mostra um diagrama do número de 

manchas solares que está diretamente relacionado ao nível de atividade solar mínima e 

máxima do ciclo solar, com período aproximado de 11 anos. 

 

Figura 2.4 – Perfil vertical das camadas ionosféricas D, E e F sob condições de atividade solar 
máxima (linhas contínua (dia) e pontilhada (noite) vermelha) e atividade solar mínima (linhas 
contínua (dia) e pontilhada (noite) azul). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

Figura 2.5 – Diagrama ilustrativo mostrando o número de manchas solares relacionados ao 
nível de atividade solar mínima e máxima do ciclo solar de 11 anos. As curvas do gráfico entre 
os anos de 1996 e 2006 representam o ciclo solar 23 e de 2006 até 2016 representam o ciclo 
solar 24. 
Fonte: Space Weather (2010) 

 

 
 

 

2.2.1 Descrição das Camadas Ionosféricas 

 

A camada D está situada entre aproximadamente 60 km e 90 km de altitude. 

Esta camada é formada pela radiação na faixa de Raios-X, Lyman  (linha de 

hidrogênio) e raios cósmicos. Os Raios-X ionizam o O2 e N2, enquanto o Lyman   

ioniza o NO e outros gases com potencial baixo de ionização. Devido a efeitos de 

recombinação, a região D desaparece durante a noite. É na região D que encontramos 

os íons positivos e negativos, os íons aglomerados e elétrons. A densidade máxima é 

da ordem de 1,5 x 104 cm-3.   
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A camada E está situada entre aproximadamente 90 km e 130 km de altitude e 

predomina no período diurno, praticamente desaparecendo à noite. Eventualmente 

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

camada esporádica E, oriunda de variações na densidade de elétrons próxima a região 

compreendida entre 90 km e 120 km. Dentre os principais íons presentes nesta camada 

destacam-se o N2
+, O2

+ e O+ e também um grande número de NO+. A densidade 

máxima é da ordem de 1,5 x 105 cm-3. 

 

A camada F1 está situada entre aproximadamente 130 km e 200 km de altitude 

e tem como principal fonte de ionização a radiação solar no EUV. A espécie molecular 

predominante nesta camada é o N2 e os íons de O+. Esta camada também 

praticamente desaparece após o pôr-do-sol. A densidade máxima é da ordem de 2,5 x 

105 cm-3.   

 

A camada F2 está situada acima de 200 km de altitude e tem como maioria os 

íons de O+. Entretanto, em altitudes da ordem de 1000 km, o H+ está presente em 

grandes concentrações. A densidade máxima é da ordem de 106  cm-3. A camada F2 é 

caracterizada por processos de transportes de plasma como a difusão ao longo das 

linhas de campo geomagnético, ventos neutros e deriva eletromagnética ( BE ). Esta 

camada também é caracterizada pela ocorrência de irregularidades ionosféricas 

equatoriais (ex., bolhas de plasma e distúrbios ionosféricos propagantes).   
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2.2.2 Transportes de Plasma 

 

Os processos de transporte na ionosfera tendem a movimentar ou deslocar o 

plasma na direção perpendicular ao campo geomagnético ou ao longo do mesmo. Os 

principais processos capazes de deslocar o plasma são a difusão, os ventos neutros ou 

termosféricos e a deriva eletromagnética ( BE ). A distribuição iônica também é 

afetada por processos físico-químicos, os quais estabelecem uma perda ou uma 

produção da ionização. Portanto, a variação temporal da densidade eletrônica é 

expressa através da equação da continuidade (DAVIES, 1990): 

 

 NdivLq
t

N





                                                                                (2.1) 

 

onde tN  /  representa a taxa da variação temporal da densidade eletrônica, q é o 

termo da produção de ionização, L é o termo de perda de ionização devido a processos 

de recombinação, div(N ) é o termo de transporte, sendo N  a velocidade das 

partículas de densidade N. 

 

2.3 Irregularidades Ionosféricas Equatoriais 

 

Em um estudo inédito, Booker e Wells (1938) utilizando uma ionossonda 

localizada em Huancayo no Peru, descreveram múltiplos ecos originados na camada F 

ionosférica na região equatorial. Esses múltiplos ecos, designados por espalhamento 

(spread), foram atribuídos a irregularidades na camada F. O spread-F pode ser 
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visualizado em gráficos denominados ionogramas. A Figura 2.6 apresenta os múltiplos 

ecos obtidos por sondagem ionosférica em 1937 no horário entre 19:00 LT e 20:00 LT 

(hora local). Posteriormente, a origem dessas irregularidades foi atribuída a 

instabilidades no plasma ionosférico. A partir de então, diversos investigadores 

(REBER, 1956; WRIGHT, 1959; BUGNOLO, 1960; RENAU, 1960; HICE; FRANK, 1966; 

PERKINS, 1973; OSSAKOW; CHATURVEDI, 1978; ABDU; MEDEIROS; SOBRAL, 

1982; ABDU et al., 1998; MENDILLO et al., 1992; SAHAI; FAGUNDES; 

BITTENCOURT, 2000; SAHAI, 2007b; ABREU et al., 2008; 2010a; JESUS et al., 2010) 

passaram a realizar inúmeros trabalhos sobre as irregularidades na camada F em 

regiões equatoriais por meio de diversas técnicas como sondagem ionosférica através 

de satélites, ionossondas e sistema de posicionamento global (GPS) e modelagem 

computacional. Tais investigações os levaram a concluir que essas irregularidades são 

manifestadas como grandes flutuações na densidade do plasma, podendo atingir 

dimensões quilométricas.  
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Figura 2.6 - Múltiplos ecos obtidos por sondagem ionosférica em Huancayo no Peru em 1937, 
no horário entre 19:00 LT e 20:00 LT (hora local). Esses múltiplos ecos foram atribuídos a 
irregularidades na camada F. 
Fonte: Booker e Wells (1938) 
 

 
 
 

Convêm destacar que as irregularidades ionosféricas possuem diversas 

nomenclaturas relacionadas ao tipo de equipamento utilizado, definidas, por exemplo, 

como: spread-F tipo range (variação em altura) e spread-F tipo frequência (variação em 

frequência) é utilizado quando o equipamento é a ionossonda; quando é utilizado 

observações com GPS, o termo empregado são as flutuações de fase ou taxas de 
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variações do conteúdo total de elétrons (TEC) e; quando é utilizado o imageador óptico, 

costuma-se dizer depleções ou bolhas de plasma.    

 

2.4 Processo de Formação das Irregularidades Ionosféricas Equatoriais 

 

As irregularidades ionosféricas equatoriais observadas precursoramente por 

Booker e Wells (1938) são causadas por instabilidades do plasma e manifestam-se 

como espalhamento na camada F (equatorial spread F – ESF) com a escala variando 

de poucos centímetros a centenas de quilômetros (SCHUNK; SOJKA, 1996; SCHUNK; 

NAGY, 2000).  

 

A região ionosférica equatorial é constituída por processos eletrodinâmicos 

devido às interações entre a atmosfera neutra e ionizada e o acoplamento das camadas 

E e F. Esses processos eletrodinâmicos são controlados pelos ventos neutros ou 

termosféricos que dão origem ao dínamo das camadas E e F (RISHBETH; GARRIOT, 

1969; RISHBETH, 1971). O dínamo da camada E tem origem devido aos ventos 

termosféricos decorrentes das oscilações diurnas das marés atmosféricas produzidas 

pela absorção da radiação solar. Nesta camada, os ventos termosféricos U induzem 

movimentos aos íons e elétrons com as partículas neutras, por colisões, na presença 

do campo geomagnético B. Assim, começa a fluir um campo elétrico E= BU  e 

consequentemente uma corrente elétrica J=  BU . Entretanto, esta corrente não 

satisfaz a condição J. =0, provocada por acúmulo de cargas, tornando a ionosfera 

polarizada. Para que a condição J. =0 seja atendida, campos de polarização Ep=–   
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(  potencial elétrico) são estabelecidos de modo a satisfazer J. =0. Esses campos de 

polarização são mapeados ao longo das linhas de campo geomagnético para altitudes 

elevadas na camada F (SCHUNK; NAGY, 2000). Assim, o campo elétrico E zonal em 

sentido leste juntamente com o campo geomagnético B em sentido norte, causam uma 

deriva eletromagnética BE  elevando o plasma para maiores altitudes na região 

equatorial. O plasma que foi elevado difunde-se para baixo ao longo das linhas de 

campo geomagnético devido à força da gravidade e gradientes de pressão, movimento 

este, denominado efeito fonte. Como resultado, formam-se duas cristas de ionização 

em regiões subtropicais em ambos os lados do equador geomagnético (entre 15º e 20º 

de latitude), formando assim a anomalia equatorial ionosférica ou anomalia de Appleton 

(WHALEN, 2001).  

 

As instabilidades do plasma na camada F em regiões equatoriais são 

geralmente geradas devido a uma intensificação do campo elétrico E zonal direcionado 

a leste no período do pôr-do-sol. O dínamo da camada F, cuja origem é à ação dos 

ventos termosféricos originados por gradientes horizontais de pressão existentes na 

atmosfera devido à variação da absorção da radiação solar, tem papel relevante neste 

processo. O campo elétrico intensifica-se no pôr-do-sol devido à recombinação da 

camada E. Logo, o campo elétrico de polarização na camada F, devido ao dínamo, não 

é mais neutralizado pela alta condutividade da camada E (RISHBETH, 2000). Este 

intenso campo elétrico E zonal na direção leste em combinação com o campo 

geomagnético B na direção norte faz com que a deriva eletromagnética BE  sofra um 

aumento abrupto de velocidade denominado pico pré-reversão (pre-reversal 
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enhancement – PRE). A Figura 2.7 ilustra o processo de formação da anomalia 

equatorial ionosférica e a Figura 2.8 mostra as velocidades de deriva do plasma 

ionosférico em relação ao dínamo das camadas E e F.  

 

Figura 2.7 – Ilustração esquemática do processo de formação da anomalia equatorial 
ionosférica. Também são ilustradas as irregularidades ionosféricas de grande escala (que 
estendem desde a região equatorial até as baixas latitudes) e de média escala (que ficam 
confinadas na região equatorial). 
Fonte: adaptada de Whalen (2002) 
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Figura 2.8 – Velocidades de deriva iônica vertical para várias componentes de vento. A linha 
contínua indica somente o dínamo da camada E, enquanto que a linha tracejada indica também 
o dínamo da camada F. Medida típica de deriva de plasma vertical obtida com radar em 
Jicamarca é indicada pela linha pontilhada. 
Fonte: Heelis et al. (1974) 

 

 

 

 
 

2.4.1 O Pico Pré-Reversão e a Morfologia das Irregularidades Ionosféricas 

 

Uma das mais relevantes características da ionosfera equatorial é o pico pré-

reversão, devido ao aumento na intensidade do campo elétrico zonal. O pico pré-

reversão causa uma rápida subida da camada F na região equatorial nas primeiras 

horas do pôr-do-sol (entre aproximadamente 18:00 e 21:00 LT), o qual pode 

desestabilizar a base da camada F equatorial, gerar instabilidades e possivelmente 

irregularidades ionosféricas equatoriais (ex., bolhas de plasma).  Um esboço simples 

sobre a formação do pico pré-reversão pode ser compreendida observando a Figura 2.9 

(KELLEY, 1989; KELLEY; ILMA; CROWLEY, 2009). 
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Os ventos que dão origem ao dínamo da camada F sopram próximo ao 

terminadouro e assim geram um campo Ez. Este campo se propaga para a camada E 

adquirindo o sentido ao equador E   pela linha de campo geomagnético no lado dia 

(muito mais intenso) e no lado noite. Este mesmo campo E   gera uma corrente Hall J   

em sentido oeste. Como a condutividade no lado noite é baixa, surge acúmulo de 

cargas negativas próximo ao terminadouro. Logo, surge um campo E   e, 

consequentemente, uma corrente J  , a qual cancela com J  . Este campo E   é 

mapeado de volta para a camada F produzindo o aumento na velocidade de deriva 

eletromagnética do plasma.      

 
 
 

Figura 2.9 – Modelo simplificado do pico pré-reversão conduzido por um vento U uniforme na 
camada F. 
Fonte: Farley et al. (1986) 

 

 
 

Como é discutido por Bittencourt et al. (1997) e Fagundes et al. (2009a;  

2009b), o pico pré-reversão após o pôr-do-sol é condição importante e talvez atue como 
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mecanismo primário para a geração de irregularidades ionosféricas equatoriais na 

camada F. Por outro lado, as ondas de gravidade, ventos termosféricos e outras 

perturbações podem funcionar como mecanismos semeadores de irregularidades. 

  

Logo após a geração das irregularidades na região equatorial, as mesmas 

podem ter uma rápida evolução com grande velocidade vertical e se expandirem em 

direção aos pólos até atingirem as baixas latitudes, formando assim uma irregularidade 

de grande escala (bolhas de plasma) (ver Figura 2.7 na seção 2.4). Esta evolução faz 

com que as irregularidades ionosféricas tenham dimensões trans-equatoriais ao longo 

das linhas do campo geomagnético, (maior volubilidade dos íons e elétrons sobre tais 

linhas) podendo alcançar de centenas de quilômetros a milhares de quilômetros (ABDU 

et al., 1991a). Porém, se as irregularidades ionosféricas não apresentarem uma rápida 

evolução, as mesmas ficam confinadas na região equatorial formando assim, uma 

irregularidade de média escala (ver Figura 2.7 na seção 2.4). Em ambos os casos, as 

irregularidades ionosféricas normalmente derivam para leste com uma velocidade 

aproximadamente igual ao plasma ambiente (50 m/s a 150 m/s). Entretanto, durante 

tempestades geomagnéticas pode ocorrer uma inversão e as irregularidades derivam 

para oeste (FAGUNDES et al., 1998; SAHAI; FAGUNDES; BITTENCOURT, 1999; 

ABALDE et al., 2004).  

 

2.4.2 Instabilidade Tipo Rayleigh-Taylor (R-T) 

 

Está praticamente estabelecido através de estudos teóricos e experimentais, 

que as irregularidades ionosféricas de grandes e de médias escalas são governadas 
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pela instabilidade tipo Rayleigh-Taylor (R-T). No entanto, o agente precursor desta 

instabilidade ainda não foi bem estabelecido. Muitos trabalhos indicam as ondas de 

gravidade (oscilações com período de minutos a horas) como sendo o candidato mais 

provável (SEKAR; SUHASINI; RAGHAVARAO, 1995; SASTRI et al., 1997), mas ainda 

não existe uma confirmação direta e conclusiva. Dungey (1956) foi o primeiro a propor a 

instabilidade gravitacional tipo R-T como processo de geração de irregularidades 

(SULTAN, 1996; SAITO; MARUYAMA, 2006), a qual será descrita a seguir baseada em 

Kelley (1989).  

 

2.4.2.1 Teoria Linear 

 

A Figura 2.10 ilustra esquematicamente o processo de formação da 

instabilidade gravitacional tipo R-T. Na figura, observa-se na parte superior da interface 

a densidade igual a n1 e na parte inferior a densidade desaparece (n2=0). A força 

gravitacional g é direcionada para baixo, o gradiente de densidade n  é direcionado 

para cima e o campo magnético B é horizontal entrando no papel. Há uma pequena 

perturbação senoidal e nós assumimos que o plasma é não colisional. Baseada nesta 

configuração, correntes fluem na direção Bg , a qual é estritamente horizontal com 

magnitude, 

 

B

nMg
Jx                                                                                                 (2.1) 
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onde n é a densidade de elétrons e M é a massa dos íons e elétrons. A corrente Jx é 

proporcional a n. Deste modo, haverá uma divergência e um acúmulo de cargas nas 

extremidades da região de perturbação inicial. Como resultado, surgirá um campo 

elétrico E  de modo a restabelecer a condição J. =0. Contudo, este campo elétrico 

também interage com o campo magnético B, causando uma deriva BE  de elétrons e 

íons para cima na região de depleção de plasma e uma deriva para baixo na região 

onde a densidade é mais alta. Assim, o plasma com densidade mais baixa (alta) é 

movimentado para cima (baixo), criando uma grande perturbação, a qual resulta em um 

sistema instável. Este mecanismo é baseado na instabilidade R-T hidrodinâmica, em 

que considera um fluído mais denso sendo sustentado por outro menos denso, que sob 

a ação da gravidade, resulta em um meio instável.  
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Figura 2.10 – (a) Diagrama esquemático do plasma para a instabilidade gravitacional tipo 
Rayleigh-Taylor (R-T) na geometria equatorial. (b) Esboços sequenciais ilustrativos para a 
instabilidade R-T.  
Fonte: Kelley (1989) 
 

 

 
A taxa de crescimento da instabilidade   baseada na teoria linear da 

instabilidade gravitacional tipo R-T, considerando apenas a gravidade como fator de 

geração, é dada por: 

 

inL

g


                                                                                                       (2.2) 
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onde in  é a frequência de colisão entre íons e partículas neutras e L é o inverso da 

escala de gradiente de densidade, dada por: 

 

1

0

0 dz

dn

n

1
L



















                                                                                          (2.3) 

 

2.4.2.2 – Instabilidade Generalizada Rayleigh-Taylor 

 

A gravidade não é o único fator a tirar a estabilidade da ionosfera equatorial. 

Há os efeitos do campo elétrico E0 bem como os efeitos dos ventos neutros. Sob a 

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

 

'
0.EJ                                                                                                        (2.4) 

 

onde  

BUEE  0
'
0                                                                                             (2.5) 

 

Como o campo elétrico zonal está na mesma direção das correntes controladas 

por gravidade, deve-se incluir efeitos deste campo elétrico substituindo o fator in/g   por 

B/E/g '
0xin   na taxa de crescimento, onde '

0xE  é a componente zonal do campo 

elétrico no referencial do vento neutro. Qualquer ondulação no limite entre o plasma e a 

atmosfera neutra, causará um acúmulo de carga, ocasionando em crescimento da 

perturbação. A condição necessária para a instabilidade é que a direção de BE '
0  seja 
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paralela ao gradiente de densidade do plasma. Portanto, a componente do campo 

elétrico zonal no equador aumenta logo após o pôr-do-sol conduzindo a camada F para 

altitudes elevadas. A taxa de crescimento L  da instabilidade R-T generalizada 

(HANSON; CRAGIN; DENNIS, 1986; SULTAN, 1996; ABDU, 2001) é dada por: 

 

L
in

n
L

g

B

E

n














                                                                                  (2.6) 

 

onde L  é a taxa de recombinação das espécies iônicas em abundância. 

 

2.4.2.3 Gradientes de Condutividade Pedersen 

 

A taxa de crescimento RT  da instabilidade do plasma devido à condutividade 

Pedersen integradas ao longo de um tubo de fluxo (desprezando as recombinações 

químicas) pode ser explicada por Martinis, Mendillo e Aarons (2005): 
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                                                          (2.7) 

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

 

Quando a taxa de crescimento RT  é positiva, o processo de instabilidade na 

parte inferior da camada F é iniciado. As irregularidades ocorrem quando: 
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 (a) a razão da condutividade Pedersen da camada F e camadas E e F 

aproximam-se de uma unidade;  

(b) há maiores gradientes de densidade eletrônica, N / N;  

(c) há forte deriva eletromagnética EB no período do pôr-do-sol;  

(d) a ionosfera se expande para altas altitudes, reduzindo assim a frequência 

de colisões entre íons e partículas neutras in ; e  

(e) ao termo vento neutro da componente perpendicular do campo 

geomagnético, Un = Umsen I + Uvcos I, onde Um e Uv são componentes meridional e 

vertical do total dos ventos no meridiano geomagnético e I é o ângulo de inclinação 

magnética.  

 

Como é discutido por Martinis, Mendillo e Aarons (2005), a e b são condições 

essenciais e c até e são condições para conduzir ou suprimir a geração de 

irregularidades ionosféricas. As Figuras 2.11, 2.12 e 2.13 mostram a presença e a não 

presença de irregularidades ionosféricas, obtidas com o uso de ionossonda, imageador 

all-sky e GPS, respectivamente.  
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Figura 2.11 – Ionogramas obtidos pela ionossonda instalada em Palmas, (a) sem a presença 
de espalhamento obtido no dia 04/03/2009 às 00:10 LT e (b) com a presença de espalhamento 
obtido no dia 03/10/2009 às 00:30 LT  
 

 
 
 

Figura 2.12 – Imagens obtidas com imageador all-sky em Palmas no dia 16/08/2009 às 19:10 
LT  (a) sem a presença de bolhas de plasma e no dia 17/08/2009 às 00:38 LT (b) com a 
presença de bolhas de plasma 
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Figura 2.13 – Flutuações de fase (ou taxas de variações do TEC) observadas em Palmas (a) 
com a presença de flutuações nos dias 12-13/03/2009 e (b) sem a presença de flutuações nos 
dias 06-07/05/2009 
 

 

 
 
 
2.4.3 Variabilidade 

 

A variabilidade observada na ocorrência de espalhamento na camada F 

equatorial (ESF) e das bolhas de plasma vem sendo investigadas ao longo dos anos 

(KELLEY; MARUYAMA, 1992; SAHAI; FAGUNDES; BITTENCOURT, 2000; HUANG et 

al., 2002; BURKE et al., 2004; KAKAD et al., 2007; OYEKOLA et al., 2007; SAITO; 

MARUYAMA, 2007; ABALDE et al., 2009; MAKELA et al., 2010). Entretanto, esta 

variabilidade ocorre dia-a-dia, sazonalmente, com o ciclo solar, com a longitude e com a 

atividade geomagnética.  
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No setor brasileiro, Sahai, Fagundes e Bittencourt (2000) mostraram que a 

ocorrência sazonal das bolhas de plasma baseada nas observações do imageador all-

sky com emissão OI 630 nm tem máximo entre os meses de outubro e março, 

diminuindo bastante entre maio e agosto. Huang et al. (2002) examinaram perfis de 

densidade de plasma medidas por satélite Defense Meteorological Satellite Program 

(DMSP) durante as fases ascendente e descendente do ciclo solar (anos entre 1989 e 

2001) e mostraram que a taxa média de bolhas de plasma assemelham-se a 

variabilidade do ciclo solar. Kakad et al. (2007) através de cintilação ionosférica, 

observaram a geração do ESF durante períodos geomagneticamente perturbados e 

apontaram que o ESF ocorre em torno da meia noite em todas as sazonalidades. 

Abalde et al. (2009) através de observações do imageador all-sky com emissão OI 630 

nm, indicaram claramente a variabilidade dia-a-dia na geração de bolhas de plasma no 

setor brasileiro durante períodos geomagneticamente calmos e perturbados. 
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3 – ONDAS ATMOSFÉRICAS E DISTÚRBIOS IONOSFÉRICOS 

 

3.1 Ondas na Atmosfera 

 

  As ondas atmosféricas são caracterizadas por variações em função do tempo, 

as quais podem transmitir energia e momentum. Tais ondas são causadas por 

perturbações que provocam a instabilidade do ar a partir de um estado básico, e devido 

às forças restauradoras que, por oposição às perturbações, conduzem oscilações locais 

nas propriedades dos campos atmosféricos. Na atmosfera terrestre, as ondas 

governadas por forças de compressibilidade do ar são as ondas acústicas; as ondas 

devido à força da gravidade são as ondas de gravidade; e aquelas devido às forças 

rotacionais são as ondas planetárias Rossby. De acordo com o seu período, as 

principais ondas atmosféricas de interesse geofísico são denominadas ondas de 

gravidade, marés atmosféricas e ondas planetárias (LIMA, 2004; ATAÍDE et al., 2009). 

 

3.2 Ondas de Gravidade 

 

As ondas de gravidade são caracterizadas por oscilações atmosféricas cujo 

período é da ordem de minutos a horas e de escala espacial variando de alguns 

quilômetros até milhares de quilômetros. As ondas de gravidade são oscilações 

resultantes do balanço entre as forças do gradiente de pressão e a força gravitacional, 

nas quais se propagam verticalmente para cima, sendo que sua fase desloca-se para 

baixo. Esta propagação vertical das ondas de gravidade pode atingir a alta atmosfera 

transportando energia e momentum, ocasionando em flutuações nos ventos e na 
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temperatura das camadas menos densas (McLANDRESS, 1998; NAPPO, 2002). 

Dentre os principais processos físicos que dão origem às ondas de gravidade estão às 

incidências horizontais de ventos sobre montanhas, instabilidades convectivas e 

dinâmicas, entre outras (FRITTS; ALEXANDER, 2003). 

 

3.3 Marés Atmosféricas 

 

As marés atmosféricas são fenômenos físicos oscilatórios de escala global 

observados na atmosfera, cujos períodos estão relacionados ao dia solar e ainda 

podem ser caracterizadas por migrantes ou não migrantes. A teoria corrente sobre as 

marés atmosféricas identifica como sua principal fonte de excitação à absorção da 

radiação solar pelo ozônio, vapor de água e oxigênio, e a criação de um gradiente de 

pressão em torno da estratopausa (50km de altitude). As marés atmosféricas migrantes 

são causadas pelo aquecimento diário do sol e são frequentemente observadas na 

mesosfera e baixa termosfera com propagação em sentido oeste, seguindo o 

movimento aparente do Sol (TSUDA et al., 1999). As marés atmosféricas não 

migrantes, não seguem o movimento aparente do Sol e são causadas pela liberação de 

calor latente associada com a atividade convectiva na região troposférica equatorial e 

de baixas latitudes (HAGAN; FORBES, 2002). A sua propagação pode ocorrer em 

sentido oeste, leste ou são estacionárias.  
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3.4 Ondas Planetárias 

 

As ondas planetárias são movimentos atmosféricos de estrutura horizontal, 

observadas na alta mesosfera e baixa termosfera cujo período é da ordem de dias, o 

que lhe dá a característica de uma onda de escala global. Os principais fatores que 

favorecem o seu aparecimento são: o aquecimento diferencial entre os continentes e 

oceanos, o que produz uma variação na altura do limite superior da atmosfera; 

mudanças bruscas na topografia (ex., uma cadeia de montanhas, o que muda o limite 

inferior da atmosfera); interações não lineares entre marés atmosféricas e ondas de 

gravidade; instabilidades baroclínicas que geram ondas de comprimento muito pequeno 

em alturas maiores que 30 km (BEER, 1974). 

 

Para o estudo das ondas planetárias, cujas escalas espaciais dos movimentos 

são da ordem de milhares de quilômetros, deve-se levar em conta o efeito da força de 

Coriolis. A força de Coriolis é decorrente do movimento de rotação da Terra e a sua 

presença compensa o fato de se estar utilizando um sistema de coordenadas não-

inercial. 

  

A maneira simples de entender o problema devido ao movimento de rotação da 

Terra é considerar uma partícula de massa unitária livre para mover-se em uma 

superfície horizontal sem atrito. Suponha que a partícula esteja inicialmente em repouso 

em relação à Terra. Neste caso, as leis do movimento de Newton podem ser aplicadas. 

Logo, a partícula está sob a ação da força gravitacional e da força centrífuga própria da 

rotação da Terra. Entretanto, se a partícula estiver em movimento, um observador fora 
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do plano da Terra verá um movimento linear (tempos t1 à t6 da Figura 3.1) ao passo que 

um observador solidário ao plano, verá a partícula descrevendo um movimento curvo 

em sentido oposto ao de rotação da Terra (tempos t1’ à t6’ da Figura 3.1). Esta força 

adicional responsável por tirar a partícula do movimento retilíneo e uniforme é 

denominada força de Coriolis. 

 

Figura 3.1 – Ilustração da força de Coriolis, onde   é a velocidade angular da Terra, t1 à t6 é o 
movimento linear da partícula vista por um observador fora do plano e t1’ à t6’ é o movimento 
curvo da partícula vista por um observador solidário ao plano.  
Fonte: adaptada de Holton (1992). 

 

 

 

A força de Coriolis com a latitude atua na atmosfera como uma força externa, 

resultando em ondas horizontais transversais, com comprimentos de milhares de 

quilômetros. 

 

De acordo com Lima (2004), o estudo do movimento de sistemas de grande 

escala horizontal com extensão latitudinal limitada pode ser facilitado quando 
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simplificações geométricas são consideradas. Ao adotar o plano “beta”, a curvatura da 

Terra é desconsiderada, sendo o parâmetro de Coriolis dado aproximadamente por: 

 

yff 0                                                                                                     (3.1) 

dy

df
                                                                                                         (3.2) 

 

onde )(ay 0  é a distância meridional desde uma latitude fixa em que o parâmetro 

de Coriolis é 00 sen2f  ; a é o raio terrestre;   é a latitude; e   é a taxa de rotação 

da Terra. 

 

Na ausência de movimentos verticais, os movimentos atmosféricos são 

governados pela conservação da vorticidade absoluta, a qual pode ser expressa como: 

 

0v
dt

d



                                                                                                 (3.3) 

 

onde   é a vorticidade; t é o tempo; e v é a velocidade. A equação da perturbação da 

vorticidade é obtida desprezando-se os termos que envolvem produtos perturbados, 

visto que as amplitudes das perturbações são pequenas em relação ao estado básico. 

Portanto, lineariza-se a Equação 3.3 em torno de um estado básico de movimento 

uniforme, em que as superfícies isentrópicas coincidam com as superfícies isobáricas. 
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0v
Dt

D '
'




                                                                                               (3.4) 

 

A partir do teorema de Helmholtz, na ausência de movimentos verticais, o 

campo de velocidade horizontal pode ser representado em termos de uma função de 

corrente,  , 

 

'
'

h kv 


                                                                                                (3.5) 

 

Portanto, a equação da perturbação da vorticidade é expressa por: 

 

0
xDt

D '
'2 




                                                                                      (3.6) 

 

a qual é denominada equação de onda de Rossby, e que reflete o balanço entre as 

variações na vorticidade relativa de uma parcela de ar e as variações em sua 

vorticidade planetária, devido a deslocamentos meridionais. De acordo com Holton 

(1992), o mecanismo de propagação da onda de Rossby pode ser compreendido 

através de uma cadeia de parcelas de fluido que no tempo t0 repousa ao longo de um 

círculo de latitude, como visualizado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Campo de perturbação da vorticidade (+ e −) e campo de vorticidade induzida 
(setas tracejadas) para uma cadeia de parcelas de fluido, mostrando o mecanismo de 
propagação para onda de Rossby.  
Fonte: Holton (1992) 

 

 

Considerando soluções na forma )]tlykx(iexp[  , em que k e l são os 

números de onda nas direções zonal e meridional, respectivamente, e   é a 

frequência. Substituindo na Equação 3.6, obtém-se a relação de dispersão para as 

ondas de Rossby: 

 

22x lk
uc




                                                                                             (3.7) 

 

onde cx é a velocidade de fase relativa ao solo e u  é o vento zonal médio. As ondas de 

Rossby propagam-se somente na direção oeste em relação ao fluxo zonal médio. Além 

disso, as ondas de Rossby são dispersivas, cujas velocidades de fase aumentam 

rapidamente com o aumento do comprimento da onda (SALBY, 1996; HOLTON, 2004). 
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3.4.1 Ondas Equatoriais 

 

A atmosfera equatorial possui características exclusivas quando comparadas 

com as regiões de médias e de altas latitudes da Terra devido às linhas do campo 

geomagnético ser quase horizontais e devido à absorção da maior fração de energia 

solar incidente (ABDU, 2001; 2005). Observações de ondas confinadas à região 

equatorial com movimentos verticalmente e zonalmente propagantes vêm sendo 

realizadas há muitos anos através de dados atmosféricos (HIROTA, 1978; RIGGIN et 

al., 1997), as quais apresentam importantes peculiaridades. Uma das peculiaridades 

dessas ondas, designadas por equatoriais, é o fato de estarem confinadas a 

aproximadamente 15º ao norte e ao sul do equador. As ondas equatoriais são de escala 

planetária com períodos de poucos dias e se propagam na direção zonal ao longo do 

equador (ANDREWS; HOLTON; LEOVY, 1987). Importantes exemplos de ondas 

equatoriais são as ondas mistas de Rossby-gravidade e as ondas de Kelvin. 

 

As ondas mistas de Rossby-gravidade são ondas que apresentam 

características de ondas de Rossby e de ondas de gravidade (HOLTON, 1992; 2004). A 

sua estrutura horizontal de propagação é para o sentido oeste e a sua distribuição de 

vento meridional e zonal é simétrica e anti-simétrica, respectivamente. A Figura 3.3 

mostra a perturbação geopotencial e a distribuição de ventos para as ondas mistas de 

Rossby-gravidade.  
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Figura 3.3 – Perturbação geopotencial e distribuição de ventos vistas por um plano para as 
ondas mistas de Rossby-gravidade.  
Fonte: adaptada de Holton (2004) 
 

 

 

As ondas de Kelvin têm estruturas de propagação para o sentido leste com 

velocidade zonal e perturbação geopotencial do tipo Gaussiana centrada no equador, 

como mostra a Figura 3.4. A componente de velocidade meridional para as ondas de 

Kelvin é desprezível (HOLTON, 1992; 2004). Observações de ondas de Kelvin 

mostraram que elas ocorrem em três velocidades de fase distintas, assim definidas: 

ondas lentas, com periodicidade de aproximadamente 16 dias; ondas rápidas, com 

periodicidade de 6 e 7 dias e; ondas ultra-rápidas, com periodicidade de 3 e 4 dias 

(TAKAHASHI et al., 2007). 
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Figura 3.4 – Velocidade zonal e perturbação geopotencial vistas por um plano para as ondas 
de Kelvin.  
Fonte: adaptada de Holton (2004) 
 

 
 

 

3.5 Aspectos Observacionais de Ondas Planetárias 

 

As primeiras observações de ondas de escala planetária com propagação de 

fase para oeste foram realizadas na década de 50 a partir de dados de ventos e de 

altura geopotencial (MADDEN, 1979). A partir de então, diversos investigadores 

(MADDEN; JULIAN, 1972; MADDEN, 1978; AHLQUIST, 1982;) entre outros analisaram 

os diferentes tipos de estruturas de modos normais a partir de dados atmosféricos, e 

diversos períodos de ondas foram identificados.  

 

Madden (1978), através de análises espectrais para dados de pressão ao nível 

do mar e de altura geopotencial para vários níveis até 30 mb, identificou ondas com 

periodicidade de 5 e 16 dias como similares aos modos livres de Rossby. Ahlquist 

(1982), através de análises espectrais de séries complexas de dados meteorológicos, 

identificou ondas com periodicidade entre 2 e 30 dias. Hirooka e Hirota (1985), a partir 

de observações com dados de satélites, evidenciaram modos normais na estratosfera 
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superior com periodicidade de 4, 5, 10 e 16 dias. De acordo com Forbes et al. (1995), 

na região da alta mesosfera e baixa termosfera, as ondas planetárias têm periodicidade 

de 2, 4, 5, 10 e 16 dias. 

 

A perturbação de quase-dois-dias representa a mais distinta dentre as 

oscilações observadas na região da alta mesosfera e baixa termosfera, e é decorrente 

de uma manifestação de ondas mistas denominadas Rossby-gravidade. Suas 

características indicam que esta perturbação está identificada como uma oscilação de 

escala planetária, na qual se propaga para oeste, ocorrendo regularmente durante o 

verão, com grandes amplitudes em médias e altas latitudes. As máximas amplitudes 

têm sido assinaladas em torno de 90 km de altitude, sendo maiores no hemisfério sul 

do que no hemisfério norte (CRAIG; ELFORD, 1981; HARRIS; VINCENT, 1993). 

 

No equador, onde a força de Coriolis é desprezível, há a presença de 

oscilações equatoriais de grande escala, as quais são zonalmente propagantes em 

latitudes tropicais denominadas de oscilação quase bienal (QBO – Quasi-Biennial 

Oscillation) e de oscilação semi-anual (SAO – Semiannual Oscillation) (FRITTS; 

ALEXANDER, 2003). 

  

A QBO, observada na estratosfera equatorial, possui um padrão alternante de 

ventos para o leste e para o oeste, os quais se repetem com periodicidade média de 27 

meses. A amplitude das oscilações diminui rapidamente próxima do equador e em 

latitudes em torno de 25º, mantém-se constante (ANDREWS; HOLTON; LEOVY, 1987). 
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A SAO consiste de oscilações semi-anuais centradas na estratopausa e 

mesopausa equatorial, com amplitude mínima próximo dos 65 km de altitude. Próximo a 

estratopausa, os ventos máximos para o oeste ocorrem nos períodos de equinócio e os 

ventos máximos para o leste ocorrem próximo aos períodos de solstício. Na 

mesopausa, os ventos máximos para o oeste ocorrem próximo aos períodos de 

solstício. Estudos mostram que essas oscilações são atribuídas a um balanço entre a 

transferência de momento angular decorrente das ondas de Kelvin (ANDREWS; 

HOLTON; LEOVY, 1987). 

 

3.5.1 Ondas Planetárias na Ionosfera Equatorial e de Baixa Latitude 

 

A ionosfera equatorial e de baixa latitude é constituída por processos 

eletrodinâmicos complexos provenientes das interações dinâmicas entre a atmosfera 

neutra e ionizada. Durante os últimos anos, estudos relacionados à variabilidade dia-a-

dia, com ênfase no papel das ondas planetárias (cujo período é da ordem de dias) na 

região ionosférica baseado em modelagem e resultados observacionais, atraíram o 

interesse de diversos investigadores (CHEN, 1992; MENDILLO et al., 2002; 

LASTOVICKA et al., 2003; ABDU et al., 2006a; 2006b; FAGUNDES et al., 2005; 2007; 

2009a; 2009b; TAKAHASHI et al., 2006; 2007). Existem fortes indícios de que as ondas 

planetárias desempenham um papel importante na variabilidade ionosférica. Nas 

regiões equatoriais e de baixas latitudes, estas ondas poderiam explicar a variabilidade 

dia-a-dia na geração das irregularidades ionosféricas equatoriais de grandes e de 

médias escalas. 
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Chen (1992) reconheceu as primeiras manifestações de ondas planetárias na 

ionosfera equatorial e suas observações mostraram oscilações com periodicidade de 2 

dias na amplitude da anomalia equatorial. Chen (1992) então vinculou este fato à 

presença de ondas planetárias na região equatorial. Lastovicka e Sauli (1999) 

observaram ondas planetárias controlando as oscilações na frequência crítica da 

camada F (foF2) na primeira metade de 1984 e por atividade solar na segunda metade. 

Mendillo et al. (2002) realizaram estudos sobre a variabilidade da camada F ionosférica. 

Lastovicka et al. (2003) e Fagundes et al. (2005) estudaram ondas se propagando na 

camada F ionosférica com periodicidade de 2, 5, 10 e 16 dias. Xiong et al. (2005) 

investigaram oscilações do tipo ondas planetárias com periodicidade de 2 e 5 dias na 

ionosfera e a relação delas com oscilações na mesosfera/baixa termosfera e 

intensidade geomagnética. Abdu et al. (2006a), através de ionossonda e radar 

meteórico, indicaram características de ondas com periodicidade de 6 dias na variação 

dia-a-dia da velocidade de deriva vertical da camada F ionosférica. Abdu et al. (2006b) 

apontaram que a variabilidade dia-a-dia da termosfera e ionosfera, durante períodos 

geomagneticamente calmos, está relacionada as ondas planetárias e aos ventos 

termosféricos. Takahashi et al. (2007), utilizando a função ondeleta de Morlet para as 

observações realizadas por ionossonda e radar meteórico, identificaram fortes 

oscilações na camada F ionosférica. Na Figura 3.5 são mostradas a análise espectral 

da frequência crítica da camada F (foF2) e da altura virtual mínima da camada F (h´F) 

observadas em Fortaleza, e dos dados de ventos do radar meteórico observados em 

Cariri, para o período entre 2 e 16 dias em função do dia do ano de 2005 (1 de janeiro 

até 30 de abril). Note na Figura 3.5 (Takahashi et al. 2007), períodos de 
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aproximadamente 4 dias, com um alto nível de energia espectral, nas três séries 

temporais entre 1 e 16 de março (dia do ano entre 60 e 75). 

 

Figura 3.5 – Função ondeleta de Morlet para a frequência crítica da camada F (foF2) e altura 
virtual mínima da camada F (h´F) observados em Fortaleza, e dados de ventos do radar 
meteórico (CA-ZW) observados em Cariri durante o período de 1 de janeiro a 30 de abril de 
2005.  
Fonte: Takahashi et al. (2007) 

 

 
 

Takahashi et al. (2006), mencionaram que se as ondas de Kelvin penetrarem 

em altitudes em torno de 150 e 200 km, elas poderiam modular diretamente a 

velocidade do vento zonal termosférico resultando na direta modulação da deriva EB. 

Takahashi et al. (2006), mencionaram também que a formação de bolhas de plasma na 

camada F ionosférica depende diretamente da velocidade de deriva, portanto as ondas 
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de Kelvin teriam um papel significativo na geração das bolhas de plasma equatorial. 

Borries et al. (2007) investigaram o acoplamento vertical entre a estratosfera e a 

ionosfera através das ondas planetárias analisando o conteúdo total de elétrons através 

de dados de GPS e coincidências claras de acoplamento foram encontradas. Estudos 

realizados por Fagundes et al. (2009b) através de sondagem ionosférica na estação de 

Palmas (região próxima ao equador magnético) durante a atividade solar máxima 

(2003) do ciclo solar 23 mostraram os efeitos das oscilações do tipo ondas planetárias 

na camada F ionosférica após o pôr-do-sol e o seu papel na geração das 

irregularidades ionosféricas.  

 

3.6 Tempestades Geomagnéticas e Ionosféricas 

 

Estudos relacionados ao tempo espacial (space weather) no sistema Sol-Terra 

são de grande relevância nos dias atuais. Esta interação Sol-Terra afeta drasticamente 

o sistema magnetosfera-ionosfera-termosfera causando uma variedade de fenômenos 

físicos, incluindo tempestades geomagnéticas e distúrbios ionosféricos. A magnetosfera 

é a região da Terra em que o campo geomagnético domina o movimento do plasma e 

se localiza acima da ionosfera, a partir dos 1000 km de altitude (KIRCHHOFF, 1991). 

 

As tempestades geomagnéticas geralmente ocorrem devido ao aumento da 

velocidade e densidade do vento solar em razão das ejeções de massa coronal 

(coronal mass ejection – CME) associadas ou não as erupções solares (solar flares). 

Quando este fluxo de vento solar choca-se com a magnetosfera terrestre, pode ocorrer 

o processo de reconexão, em que as linhas do campo magnético interplanetário 
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(direção sul) se interconectam com as linhas do campo geomagnético (direção norte) 

no lado diurno, transportando a energia sobre a calota polar na direção da cauda da 

magnetosfera, onde ocorre nova reconexão e a energia é injetada para dentro da 

magnetosfera (GONZALEZ; TSURUTANI, 1987; TSURUTANI; GONZALEZ, 1997). Este 

processo caracteriza a fase inicial da tempestade geomagnética ou sudden storm 

commencement (SSC), podendo variar de minutos a horas. Há tempestades em que o 

vento solar choca-se gradualmente na magnetosfera caracterizando um início gradual 

ou gradual storm commencement (GSC ou SC) (MENDILLO, 2006). As tempestades 

geomagnéticas também possuem uma fase principal (duração de aproximadamente 

meia hora a várias horas) e uma fase de recuperação (duração variando por várias 

horas ou dias) (KUMAR; CHANDRA; SHARMA, 2005). Durante a fase principal, há um 

grande aumento de partículas aprisionadas na magnetosfera que devido aos gradientes 

do campo geomagnético e sua curvatura, levam a derivas dessas partículas (íons em 

direção ao anoitecer e elétrons em direção ao amanhecer) aumentando a corrente 

anelar (GONZALEZ et al., 1994). Durante esta fase, a entrada de energia na alta 

latitude da atmosfera é maximizada devido à reconexão do campo geomagnético 

realizado pela magnetosfera. Por outro lado, a fase de recuperação caracteriza-se por 

uma recomposição após um período que pode chegar a dias, em que a atividade 

geomagnética e a entrada de energia são minimizadas (SCHUNK; NAGY, 2000). 

Para determinar a intensidade e a duração das tempestades geomagnéticas 

são frequentemente utilizados índices geomagnéticos. O índice Dst define a intensidade 

da corrente anelar baseado no valor médio da componente horizontal H do campo 

geomagnético fornecido de hora em hora por observatórios distribuídos 

longitudinalmente em baixas latitudes (KUGBLENU; TAGUCHI; OKUZAWA, 1999). O 
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índice Kp mede a intensidade global da tempestade geomagnética, com contribuições 

da corrente anelar e das correntes do eletrojato equatorial e auroral fornecido a cada 3 

horas por observatórios distribuídos em Terra (WRENN; RODGER; RISHBETH, 1987). 

O índice AE corresponde a um indicador das correntes, para leste e para oeste, do 

eletrojato auroral, obtido das variações da componente horizontal H do campo 

geomagnético fornecido a cada 1 minuto por observatórios distribuídos 

longitudinalmente próximos a zona auroral (KAMEI; SUGIURA; ARAKI, 2010). Para que 

uma intensa tempestade geomagnética ocorra (Dst < -100 nT), é necessário um campo 

magnético interplanetário Bz mínimo de -10 nT mantido por um intervalo maior que 3 

horas (GONZALEZ et al., 1994).  

 

Durante os períodos de intensas tempestades geomagnéticas, ocorrem 

distúrbios ionosféricos em médias e baixas latitudes e região equatorial. Logo, se a 

densidade de elétrons aumentar como resultado desses distúrbios, denomina-se 

tempestade ionosférica positiva ou fase positiva, por outro lado se a densidade de 

elétrons diminuir, denomina-se tempestade ionosférica negativa ou fase negativa 

(PROLSS, 1993; BAUSKE; PROLSS, 1998; PROLSS; WERNER, 2002). Em estudos 

realizados por Basu et al. (2001) e Tsurutani et al. (2004), apontam-se que drásticas 

mudanças na ionosfera em médias e baixas latitudes e região equatorial podem ser 

produzidas por intensos distúrbios de campos elétricos e ventos originados da interação 

magnetosfera-ionosfera (WERNER; BAUSKE; PROLSS, 1999; SASTRI; NIRANJAN; 

SUBBARAO, 2002; BASU et al., 2007; FEJER et al., 2007). Os campos elétricos são 

identificados por penetração pontual ou direta de campos elétricos perturbados de 

origem magnetosférica oriundos da região de alta latitude (com efeitos de poucas 



 49

horas) e por campos elétricos do dínamo perturbado (com efeitos de várias horas) 

gerados pela circulação global dos ventos termosféricos em consequência a entrada de 

partículas energéticas em altas latitudes (ABDU, 1997; MARUYAMA et al., 2005). 

Esses campos elétricos em regiões equatoriais podem conduzir a grandes aumentos ou 

diminuições na altitude da camada F ionosférica e a aumentos na velocidade da deriva 

eletromagnética ( BE ) podendo afetar a ionização em baixas latitudes (ABDU et al., 

1993). As mudanças na circulação global de ventos (que sopram de altas latitudes para 

regiões equatoriais) gerados pelo aquecimento Joule também podem modificar o 

sistema ionosfera-termosfera, como elevar a camada F para maiores altitudes e alterar 

a composição neutra (FULLER-ROWELL et al., 1994). 

  

Portanto, os distúrbios ionosféricos na camada F, induzidos por tempestades 

geomagnéticas, representam uma forma de space weather, a qual pode ter 

significativos e adversos efeitos na Terra e no espaço, tais como: efeitos sobre a rede 

de transmissão de energia elétrica gerando black-out; danos em satélites causados por 

partículas de alta energia; aumento no risco de exposição por radiação aos humanos no 

espaço e perturbações nas comunicações via satélites (BUONSANTO, 1999; JANSEN; 

PIRJOLA, 2004).  

 

3.7 Distúrbios Ionosféricos Propagantes 

           

Durante períodos geomagneticamente perturbados, distúrbios ionosféricos são 

geralmente observados em regiões equatoriais e de baixas latitudes. Uma das causas 

desses distúrbios ionosféricos é o aquecimento da alta atmosfera na zona auroral, em 



 50

consequência a precipitação de partículas energéticas, causando uma intensificação 

das correntes elétricas em altas latitudes e, portanto gerando aquecimento Joule. O 

aquecimento Joule resulta em modificações na circulação dos ventos termosféricos 

globais e em transferência de energia das altas latitudes para latitudes mais baixas, 

modificando assim, a dinâmica do sistema termosfera-ionosfera equatoriais. Este 

impulsivo aquecimento na zona auroral pode gerar um espectro de ondas de gravidade, 

o qual se propaga na forma de distúrbios atmosféricos propagantes (traveling 

atmospheric disturbance – TAD) (LEI et al., 2008; DASHORA et al., 2009).  Os TADs 

quando interagem com a ionosfera, transferem energia na forma de ondas 

atmosféricas, cujos efeitos são os distúrbios ionosféricos propagantes (traveling 

ionospheric disturbance – TID) (HINES; HOOKE, 1960; KILLEEN et al., 1984).  

 

Os distúrbios ionosféricos propagantes (TIDs) são irregularidades no plasma 

ionosférico movendo-se com velocidades da ordem de dezenas a poucas centenas de 

quilômetros por hora. Esses distúrbios têm sido observados movendo-se por distâncias 

horizontais de milhares de quilômetros em regiões de médias latitudes e acredita-se 

que seja um fenômeno global (RISHBETH; GARRIOT, 1969). Os TIDs podem ser 

divididos em distúrbios ionosféricos de grande escala (Large-Scale TIDs - LSTIDs) e 

distúrbios ionosféricos de média escala (Medium-Scale TIDs - MSTIDs). 

 

Os LSTIDs ocorrem com períodos de aproximadamente 30 minutos a 3 horas, 

o comprimento de onda horizontal excede os 1000 km e a velocidade de fase é maior 

que 400-1000 m/s. Os MSTIDs ocorrem com períodos de 15 minutos à 1 hora, o 

comprimento de onda horizontal é de várias centenas de quilômetros e a velocidade de 
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fase é menor que 100-250 m/s (BLAGOVESHCHENSKAYA et al., 2006). De acordo 

com Hargreaves (1992), a direção de propagação dos LSTIDs é em sentido do pólo 

para o equador e dos MSTIDs, em sentido nordeste para o sudoeste (no hemisfério 

norte) e em sentido sudeste para o noroeste (no hemisfério sul). A Tabela 3.1 apresenta 

as principais características dos TIDs de grande e média escala. 

 

Tabela 3.1 – Principais características dos distúrbios ionosféricos propagantes de grande 
escala (LSTIDs) e de média escala (MSTIDs) 
Fonte: adaptada de Cândido (2008) 
 

Estrutura Período Comprimento 
de onda (km) 

Velocidade 
de fase (m/s) 

Direção de 
propagação 

LSTIDs 30 minutos a 
3 horas 

> 1000 > 400-1000 Dos pólos para o 
equador 

MSTIDs 15 minutos a 
1 hora 

< 1000 < 100-250 SE para NO 
(hemisfério sul) 

NE para SO 
(hemisfério norte) 

SE = sudeste; NO = noroeste; NE = nordeste; SO = sudoeste 
 

 
3.7.1 Aspectos Observacionais dos TIDs 

 

Durante décadas, estudos envolvendo resultados observacionais e modelagem 

computacional vêm sendo realizados a respeito dos distúrbios ionosféricos propagantes 

(TIDs) e seus efeitos em diferentes longitudes ionosféricas (HINES, 1960; 

AFRAIMOVICH et al., 2001; BOWMAN, 2001; SHIOKAWA et al., 2003; 2005; 

BLAGOVESHCHENSKAYA et al., 2006; HAWLITSCHKA, 2006; TSUGAWA et al., 

2007; PIMENTA et al., 2008; SUZUKI et al., 2009; BALAN et al., 2010).  
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Os TIDs foram primeiramente identificados na década de 50 através de 

técnicas de rádio frequência, em que se observou espalhamento nos ionogramas em 

regiões de médias latitudes (BOWMAN, 2001). Hines (1960) foi o primeiro a relacionar 

os distúrbios ionosféricos à propagação de ondas de gravidade. Afraimovich et al. 

(2001) utilizando uma extensa rede de estações de GPS, relacionaram o aumento na 

intensidade dos TIDs ao aumento do nível de atividade geomagnética. Shiokawa et al. 

(2003) realizaram um estudo estatístico a respeito dos MSTIDs no setor japonês e 

observaram frentes de ondas com um máximo de ocorrência antes da meia noite se 

propagando de nordeste para sudoeste. Shiokawa et al. (2005) investigaram um 

proeminente LSTIDs no setor japonês com um pico no conteúdo total de elétrons com 

um tamanho meridional maior que 1000km, propagando-se de leste para oeste com 

uma velocidade de aproximadamente 430 m/s. Hawlitschka (2006) investigou os 

LSTIDs em diferentes condições geomagnéticas utilizando medidas de alta frequência e 

identificou que: os LSTIDs ocorrem aproximadamente 2 horas após o crescimento da 

tempestade geomagnética e; os LSTIDs podem ocorrer a noite quando há condições 

geomagneticamente calmas. Tsugawa et al. (2007) observaram os MSTIDs noturnos e 

diurnos sobre o setor japonês utilizando GPS, obtendo assim significativas 

características: comprimento de onda noturno (150-500 km) e diurno (100-350 km); 

velocidade noturna (50-150 m/s) e diurna (100-200 m/s) e direção de propagação 

noturna (em direção ao sudoeste) e diurna (sul para sudeste). Pimenta et al. (2008) 

utilizando imageamento óptico da emissão OI 630.0 sobre o setor brasileiro, mostraram 

bandas atmosféricas no hemisfério sul e na região da crista da anomalia de Appleton, 

com direção de propagação para noroeste e velocidade em torno de 200 m/s. Suzuki et 

al. (2009) apontaram que o comportamento dos MSTIDs não podem ser explicados 
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apenas pela teoria de ondas de gravidade, mas também por perturbação de campos 

elétricos. Balan et al. (2010) observaram através de vários instrumentos, incluindo GPS-

TEC e imageamento óptico OI 630.0, que os TIDs podem contribuir para os efeitos dos 

ventos em direção ao equador, ocasionando em aumento da densidade de elétrons na 

ionosfera. 
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4 – INSTRUMENTAÇÃO E METODOLOGIA 

 

4.1 Propagação de Ondas em HF na Ionosfera 

 

O estudo da propagação de ondas eletromagnéticas em alta frequência (high 

frequency – HF) na ionosfera terrestre envolve os efeitos do campo geomagnético e da 

colisão entre elétrons e partículas neutras, conhecido como teoria magnetoiônica 

(RISHBETH; GARRIOT, 1969; HARGREAVES, 1979; DAVIES, 1990; MUELLA, 2004). 

Na teoria magnetoiônica, deve-se salientar que: B denota campo geomagnético, ne a 

densidade de elétrons, m a massa do elétron (9,1 x  10-31 Kg), e a carga do elétron (1,6 

x 10-19 C), 0  a permissividade elétrica no vácuo (8,8542 x 10-12 F m-1),   a frequência 

de colisão entre partículas, f a frequência da onda e   a frequência angular da onda. A 

frequência fp (ou frequência crítica fc) e a girofrequência fH do plasma, respectivamente, 

é dada por 
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de onde obtemos, respectivamente, a frequência p  e a girofrequência H  angular do 

plasma 
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A onda eletromagnética na faixa de rádio frequência quando encontra uma 

região na ionosfera, cuja frequência natural do plasma é idêntica a frequência da onda 

transmitida, ocorre à condição para reflexão. Como a ionosfera é um meio bi-

refringente, o pulso da onda eletromagnética quando se propaga pela ionosfera, divide-

se em duas ondas denominadas ordinárias e extraordinárias representadas, 

respectivamente, por X = 1 e X = 1 – Y. 

 

O índice de refração  para o plasma ionosférico é dado pela equação de 

Appleton-Hartree: 

 

   2/122
L

4
T

2
T

2

X1Y4YY)X1(2

)X1(X2
1




                                            (4.5) 

 

onde 
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 /cosY HL                                                                                         (4.8) 

 /senY HT                                                                                         (4.9) 

 /Z                                                                                                    (4.10) 

 

os quais X, Y e Z são os parâmetros magnetoiônicos,   é o ângulo entre a direção da 

onda normal e o campo geomagnético e os subscritos L e T referem-se, 

respectivamente, as componentes longitudinal e transversal do campo geomagnético 

com referência a direção da onda normal. 

 

A onda ordinária com incidência vertical na ionosfera que não é afetada pelo 

campo geomagnético é refletida quando 02   e X = 1. Por outro lado, a onda 

extraordinária é refletida quando X = 1 – Y se Y < 1 (f > fH) e quando X = 1 + Y se Y > 1 

(f < fH). Na propagação em alta frequência na ionosfera, Z é normalmente muito baixo e 

pode ser desprezado. Na condição em que a onda normal é paralela ao campo 

geomagnético, 0 , YL = Y e YT = 0. 

 

Na condição em que 0  e YT = 0, uma boa aproximação para   é obtida, a 

qual denominamos de aproximação quase-longitudinal. O critério para esta 

aproximação é que X não seja próximo de 1 e   não seja próximo de 90º. Portanto, a 

equação de Appleton-Hartree se reduz a 
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em que o + refere-se a onda ordinária e o – refere-se a onda extraordinária. Assim, a 

reflexão com propagação vertical ocorre quando X = 1   Y.  

 

Na condição em que  90º e YL = 0, uma boa aproximação para   é obtida, a 

qual denominamos de aproximação quase-transversal. O critério para esta aproximação 

é que   não seja próximo de 0. Portanto, a equação de Appleton-Hartree para a onda 

ordinária se reduz a 

 

X12                                                                                                   (4.12) 

 

e para a onda extraordinária 
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Assim, a reflexão com propagação vertical para as ondas ordinárias e extraordinárias 

são, respectivamente, X = 1 e X = 1   Y. 

 

4.2 Sondagem Ionosférica Utilizando Ionossondas 

 

             A sondagem ionosférica nas camadas E e F através de ionossondas foi 

realizada pioneiramente por Breit e Tuve em 1925. As ionossondas convencionais 

utilizam pulsos de ondas de rádio de alta frequência (HF), entre 1 e 30 MHz, a partir das 

quais pode obter respostas do perfil vertical da densidade de elétrons. As ionossondas 
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emitem um pulso vertical em relação ao solo, e o pulso quando atinge a ionosfera é 

refletido pela mesma. A Figura 4.1 ilustra este processo, na qual há uma antena com 

um transmissor emitindo pulsos para a ionosfera de onde é refletido e captado por um 

receptor. 

 

Figura 4.1 – Ilustração esquemática de uma ionossonda com transmissor e receptor.  
Fonte: Radtel Network (2006) 

 
 

A partir da função do tempo decorrido entre a transmissão e a recepção do 

pulso, relaciona-se uma altura característica para cada frequência emitida denominada 

altura virtual mínima. À medida que se aumenta a frequência, o pulso penetra em 

maiores altitudes da ionosfera e a altura virtual mínima aumenta. A altura virtual mínima 

atinge o máximo quando o pulso penetra a frequência crítica fc (MHz), em que a 

densidade de elétrons é máxima, dada por Nmax = 1,24 x 1010 2
cf . 
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A altura virtual mínima pode ser obtida através da seguinte equação (DAVIES, 

1990): 
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onde c é a velocidade da luz no vácuo (2,9979 x 108 m s-1), u é a velocidade de grupo e 

hr é a altura real de reflexão. 

 

O gráfico de altura virtual mínima de reflexão (h) em função do pulso de 

frequência (f) emitido é denominado ionograma. A ionossonda recebe pulsos refletidos 

pela ionosfera em um campo de visão de aproximadamente 30o ao seu redor e, 

portanto, os ionogramas mostram a presença de irregularidades ionosféricas somente 

perto da região zenital. Nos ionogramas, os principais parâmetros ionosféricos das 

camadas E e F são representados por: altura virtual mínima designada por h'E, h'F e 

h'F2; altura do pico designada por hpE, hpF1 e hpF2 e; frequência crítica designada por 

foE, foF1 e foF2 (PIGGOTT; RAWER, 1972). Estes parâmetros ionosféricos podem ser 

reduzidos manualmente ou com o auxílio de computador. A Figura 4.2 mostra um 

ionograma obtido em 2 de fevereiro de 2009 pela estação de São José dos Campos 

para o período noturno e os parâmetros ionosféricos h’F, hpF2 e foF2. 
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Figura 4.2 – Ionograma obtido em 2 de fevereiro de 2009 pela estação de São José dos 
Campos para o período noturno e os parâmetros ionosféricos h’F, hpF2 e foF2. 

 
 
 

4.2.1 Ionossondas Utilizadas Neste Trabalho 

 

As ionossondas utilizadas neste trabalho são do tipo CADI (Canadian 

Advanced Digital Ionosonde) (GRANT et al., 1995; MacDOUGALL; GRANT; SHEN, 

2010) e do tipo DPS (Digisonde Portable Sounder) (REINISCH et al., 1989; HAINES, 

1994; REINISCH, 2010). 

 

A Figura 4.3 mostra uma ionossonda do tipo CADI instalada na Universidade 

do Vale do Paraíba (UNIVAP), São José dos Campos, em que (a) é a antena de 

transmissão e recepção, (b) é o sistema de transmissão e (c) é o funcionamento do 

sistema de transmissão acoplado a um computador para o monitoramento e 
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armazenamento dos dados. A Tabela 4.1 indica algumas especificações técnicas da 

ionossonda do tipo CADI. 

 

Figura 4.3 – Ionossonda do tipo CADI instalada na UNIVAP em São José dos Campos, em que 
(a) é a antena de transmissão e recepção, (b) é o sistema de transmissão e (c) é o 
funcionamento do sistema de transmissão acoplado a um computador para o monitoramento e 
armazenamento dos dados. 

 

 
. 
 

Tabela 4.1 – Especificações técnicas da ionossonda do tipo CADI 
Número de transmissores e receptores 1 
Potência máxima do pulso transmitido 600 W 

Duração do pulso 40 s  
Taxa de repetição do pulso 20 pps 

Codificação do pulso Barker 
Antena  Tipo duplo delta 

Faixa de frequência de transmissão  1 – 20 MHz 
Cobertura máxima 1000 km de altitude 
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A Figura 4.4 mostra uma ionossonda do tipo DPS produzida pelo Centro de 

Estudos Atmosféricos da Universidade de Massachusetts Lowell, Estados Unidos, em 

que (a) é o sistema de transmissão acoplado a um computador e (b) é a antena 

receptora com 4 dipolos magnéticos cruzados. A Tabela 4.2 indica algumas 

especificações técnicas da ionossonda do tipo DPS. 

 

Figura 4.4 – Ionossonda do tipo DPS, em que (a) é o sistema de transmissão acoplado a um 
computador e (b) é a antena receptora com 4 dipolos magnéticos cruzados.  
Fonte: UMLCAR (2011) 
 

 
 

Tabela 4.2 – Especificações técnicas da ionossonda do tipo DPS 
Número de transmissores e receptores 1 transmissor e 4 antenas 
Potência máxima do pulso transmitido 500 W 

Duração do pulso Até 200 pps 
Antena  Loops cruzados 

Faixa de frequência de transmissão  1 – 40 MHz 
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4.3 Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

 

             O sistema de posicionamento global (Global Positioning System – GPS), 

denominado projeto NAVSTAR-GPS (Navigation Satellite with Time and Ranging), é um 

sistema de radionavegação desenvolvido pelo departamento de defesa dos Estados 

Unidos da América (Department of Defense – DoD), com o objetivo de ser o principal 

sistema de navegação das forças armadas norte americanas, a fim de se obter em 

tempo real a posição exata de alguma entidade (homem, veículo, aeronave, etc). O 

sistema GPS consiste de 24 satélites operacionais, transmitindo ondas 

eletromagnéticas na faixa de frequência ultra-alta (Ultra High Frequency – UHF) para a 

Terra, orbitando a aproximadamente 20.200 km de altitude em 6 órbitas diferentes com 

quatro satélites em cada órbita. Cada órbita tem uma inclinação de 55º em relação à 

linha do equador geográfico, efetuando uma volta em torno da Terra a cada 12 horas 

aproximadamente (KAPLAN; HEGARTY, 2006). O GPS possui uma infinidade de 

aplicações, sendo utilizado em navegação aérea, marítima e terrestre e estudos 

relacionados à ionosfera, por dispor de dados em tempo real de maneira quase 

ininterrupta. A partir dos sinais emitidos pelo sistema GPS, é possível que um usuário 

em qualquer lugar da superfície terrestre consiga determinar as suas posições em um 

sistema de coordenadas tridimensionais (latitude, longitude e altitude), a sua velocidade 

e a hora 24 horas por dia independente das condições atmosféricas. A Figura 4.5 ilustra 

um satélite e a constelação de satélites do sistema GPS. 
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Figura 4.5 – Ilustração de um satélite e da constelação de satélites do sistema GPS.  
Fonte: Dana (2000) 

 
 

 

4.3.1 Sinais do Sistema GPS 

 

             Os sinais transmitidos pelos satélites GPS são gerados a partir da frequência 

fundamental de 10,23 MHz e multiplicados por 154, 120 e 115, respectivamente, 

obtendo-se então as frequências em L1 de 1575,42 MHz com comprimento de onda de 

19 cm, em L2 de 1227,60 MHz com comprimento de onda de 24 cm e em L5 de 

1176,45 MHz com comprimento de onda de 25 cm, referentes às ondas portadoras. A 

portadora L1 é modulada em fase pelos códigos C/A (Course-Acquisition) e P (Precise) 

juntamente com as mensagens de navegação. A portadora L2 é modulada apenas pelo 

código P e também com as mensagens de navegação. As mensagens de navegação 

contêm informações sobre os relógios, órbitas e funcionamento dos satélites. Os 

códigos C/A e P são definidos a partir dos códigos PRN (Pseudo-Random-Noise) 
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modulados sobre as portadoras e são gerados por um algoritmo resultando em 

informação codificada em uma sequência aleatória de (+1 e -1) ou (0 e 1). O código 

C/A, de uso civil, é utilizado para computar posição a partir do código gerado pelo 

satélite GPS e transmitido para os usuários através de um sinal de rádio. Possui 

comprimento de onda de aproximadamente 300 m e é transmitido a uma frequência de 

aproximadamente 1,023 MHz. O código P é um código reservado para uso militar e 

usuários autorizados e é transmitido com frequência de aproximadamente 10,23 MHz 

com comprimento de onda da ordem de 30 m. O acesso ao código P é permitido a 

usuários autorizados somente quando o AS (Anti-Spoofing) estiver ativado. O AS é um 

processo de criptografia do código P, resultando em um código Y protegido. A 

portadora L5, criada visando à modernização dos satélites GPS, será transmitida a uma 

frequência em torno de dez vezes maior que a do código C/A e será restrita ao uso 

militar, com o intuito de apoiar as aplicações de segurança na aviação (HOFMANN-

WELLENHOF; LICHTENEGGER; COLLINS, 1994; MONICO, 2000; 2008; POLEZEL, 

2010). 

 

4.3.2 Observáveis GPS 

 

De acordo com Seeber (2003), os quatro tipos de observáveis existentes são 

as medidas de pseudodistâncias a partir do código, as diferenças de pseudodistâncias 

a partir da contagem Doppler integrada, a fase ou diferença de fase da onda portadora 

e as diferenças do tempo de viagem do sinal a partir das medições interferométricas. 

Dentre estes quatro tipos de observáveis GPS, as mais relevantes são a 
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pseudodistância e a fase da onda portadora, pois permitem determinar posição, 

velocidade e tempo.  

 

4.3.2.1 Pseudodistância 

 

A pseudodistância corresponde à medida de distância entre satélite e receptor 

obtida pelos códigos C/A e P e caracteriza-se pelo não sincronismo entre os relógios 

dos satélites e dos receptores. É o resultado da multiplicação da velocidade da luz no 

vácuo pelo tempo de deslocamento necessário para a máxima correlação da sequência 

do código emitido pelo satélite e a réplica gerada pelo receptor. O tempo de 

deslocamento corresponde ao tempo de propagação do sinal enviado pelo satélite até a 

chegada ao receptor (CAMARGO, 1999).  

 

A pseudodistância pode ser representada por Hofmann-Wellenhof, 

Lichtenegger e Collins (1994): 

 

S
R ttt                                                                                                 (4.15) 

 

])GPS(t[])GPS(t[ SS
RR                                                            (4.16) 

 

 )GPS(t                                                                                        (4.17) 

 

onde 
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)GPS(t)GPS(t)GPS(t S
R   e R

S             

                                                

Assim tem-se que, St e Rt  é o instante da emissão e recepção do sinal, 

respectivamente, e S e R  são os desvios dos relógios do satélite e do receptor, 

respectivamente, em relação ao tempo GPS. 

 

O intervalo de tempo t  multiplicado pela velocidade da luz c resulta na 

pseudodistância 

 

 cc)GPS(tctc                                                      (4.18) 

 

onde   é a distância geométrica entre o satélite e o receptor. 

 

4.3.2.2 Fase da Onda Portadora 

 

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

possui uma precisão maior que a pseudodistância. A observação de fase é a parte 

fracionária de um ciclo. Na primeira medida não se sabe o número inteiro de ciclos 

denominado de ambiguidade N, entre o receptor e o satélite. A partir da primeira 

medida, o receptor realiza a contagem de ciclos inteiros até a próxima medida. Isto faz 

com que a medida da fase da onda portadora seja ambígua com relação a um número 

de ciclos inteiros envolvidos entre o receptor e os satélites na primeira época de 

observação (CAMARGO, 1999). 
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A fase da onda portadora em ciclos, pode ser representada por Hofmann-

Wellenhof, Lichtenegger e Collins (1994) através das equações 4.19 e 4.20, que 

representam, respectivamente, a diferença entre a fase do sinal emitido pelo satélite e a 

recebida pelo receptor, decorrente do tempo de propagação da onda através da 

distância geométrica   

 

S
0

SSS

c
ftf)t( 


                                                                                (4.19) 

 

R0RR tf)t(                                                                                          (4.20) 

 

onde 

 

SSS
0 f   e RRR0 f                                                               

 

Assim tem-se que, t é o sistema de tempo GPS iniciado no instante t0 = 0, Sf  e 

Rf  é a frequência do sinal gerado pelo oscilador do satélite e receptor, respectivamente, 

e S
0  e R0  são as fases iniciais que contêm os desvios dos relógios em relação ao 

tempo GPS. 

 

Portanto, a fase da onda portadora é dada por: 

 

S
R (t)  S

(t) )(tR                                                                                    (4.21) 
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onde S (t) e R (t) representam, respectivamente, as diferenças entre a fase do sinal 

recebido do satélite e o gerado pelo receptor. Por substituição simples a equação 4.21 

pode ser reescrita na forma: 

 

t)ff(ff
c

f)t( R
S

RR
SSSS

R 


                                                      (4.22) 

 

A divergência das frequências Sf  e Rf  em relação à frequência nominal f é 

muito pequena, de forma que as frequências Sf  e Rf  são aproximadamente iguais a f. 

Assim, a equação 4.22 reduz-se à seguinte equação: 

 




 f
c

f)t(S
R                                                                                     (4.23) 

 

Entretanto, a fase da portadora, considerando a ambiguidade N em um 

determinado instante t e S
R  correspondendo à fração de ciclo de fase citada no início 

desta seção, é dada por: 

 

N|)t( t
0t

S
R

S
R                                                                                      (4.24) 

 

Substituindo a equação 4.24 na equação 4.23 e considerando, por 

simplicidade, que 0)t( 0
S
R  , obtém-se a seguinte equação para a fase da portadora: 
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N
c1







                                                                                    (4.25) 

 

onde 

 

S
R  e 

f

c
  

 

4.3.3 Erros Envolvidos nas Observáveis GPS 

 

As observáveis GPS estão sujeitas a vários tipos de erros que podem ser 

divididos em sistemáticos, aleatórios e grosseiros. Erros sistemáticos são aqueles de 

causa conhecida e podem ser parametrizados (modelados como termos adicionais) ou 

eliminados por técnicas apropriadas de observação. Erros aleatórios são inevitáveis, 

sendo, portanto, uma propriedade característica da observação. Os erros grosseiros 

são aqueles característicos das falhas humanas ou equipamentos. A Tabela 4.3 

apresenta uma relação das fontes e dos principais erros que envolvem as observáveis 

GPS. Estes erros estão envolvidos no cálculo do conteúdo total de elétrons (TEC), 

descrito na seção 4.3.5. 
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Tabela 4.3 – Fontes e erros envolvidos nas observáveis GPS 
Fonte: adaptada de Monico (2008) 

FONTES ERROS 
Satélite Erro do relógio 

 Erro da órbita 
 Atraso das portadoras no hardware do satélite 

Propagação do sinal Refração ionosférica 
 Refração troposférica 
 Multicaminhamento ou Sinais refletidos 

Receptor/Antena Erro do relógio 
 Atraso das portadoras no hardware do receptor 

Ruído do receptor 
 

 

4.3.4 Refração Ionosférica e Cálculo do Conteúdo Total de Elétrons 

 

A ionosfera, por se tratar de um meio dispersivo, tem total influência na 

propagação dos sinais de rádio. Assim sendo, a refração é dependente da frequência 

do sinal e proporcional ao conteúdo total de elétrons (Total Electron Content – TEC). 

 

Os índices de refração para a velocidade de fase nf e grupo ng são dados, 

respectivamente, por Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger e Collins (1994): 

 

nf  = 
2

e

f

n3,40
1                                                                                          (4.26) 

 

ng = 
2

e

f

n3,40
1                                                                                         (4.27) 
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onde a densidade de elétrons ne e a constante 40,3 pelo Sistema Internacional de 

Medidas são dadas respectivamente em elétron m-3 e mHz2(elétron m-2)-1. De acordo 

com as equações 4.26 e 4.27, ocorre um aumento da velocidade de fase e um retardo 

da velocidade de grupo. É conveniente observar nestas equações que o índice de 

refração para a fase é menor que para o grupo e quanto maior for à frequência, menor 

serão suas diferenças, obtendo um menor índice de refração. 

 

A diferença entre a distância medida (caminho real) e a distância geométrica   

(caminho direto) entre o satélite e o receptor, representa o erro sistemático devido à 

refração ionosférica. Por dedução matemática obtém-se as equações que proporciona 

o erro devido a refração ionosférica para a fase da onda portadora S
fRI  e para o grupo 

S
gRI , respectivamente, representado por Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger e Collins 

(1994): 

 

TEC
f

3,40
I

2

S
fR                                                                                        (4.28) 

 

TEC
f

3,40
I

2

S
gR                                                                                          (4.29) 

 

Maiores detalhes sobre as deduções matemáticas envolvidas nas observáveis 

GPS podem ser encontradas nos trabalhados de Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger e 

Collins (1994), Camargo (1999) e Monico (2000; 2008). 
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Por definição, o conteúdo total de elétrons (TEC) é representado pela integral 

da densidade eletrônica ao longo do caminho percorrido pelo sinal entre o satélite S e o 

receptor R, numa coluna cilíndrica com seção transversal de área de 1 m2 

(KLOBUCHAR, 1991; HOFMANN-WELLENHOF, LICHTENEGGER E COLLINS, 1994): 

dsnTEC
S

R
e                                                                                            (4.30) 

 

O TEC é medido em unidades de TEC (Total Electron Content Unit – TECU), 

em que cada TECU corresponde a 1016 elétrons m-2. O TEC é um parâmetro utilizado 

para o estudo da ionosfera e varia no tempo e no espaço, sendo influenciado por 

diversas variáveis tais como: ciclo solar, época do ano, hora do dia, localização 

geográfica e atividade geomagnética (MATSUOKA; CAMARGO; DAL POZ, 2004).  

 

4.3.5 Cálculo do TEC utilizando as Observáveis GPS 

 

O conteúdo total de elétrons (TEC) pode ser calculado através das observáveis 

pseudodistância e fase da onda portadora (WANNINGER, 1993; SARDÓN; ZARRAOA, 

1997; FEDRIZZI, 1999; ABREU, 2007), as quais serão descritas a seguir. 

 

A observável pseudodistância (equação 4.18) para as portadoras L1 e L2 é 

dada por: 

 

11111
mddc RStropiono

1                                       (4.31) 
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22222
mddc RStropiono

2                                      (4.32) 

 

onde 

1  e 2  são pseudodistâncias para L1 e L2 acrescida dos erros que interferem no 

cálculo do TEC; 

iono
 e trop

  são efeitos das refrações ionosférica e troposférica respectivamente nas 

portadoras L1 e L2; 

Sd  e Rd  são atrasos das portadoras no hardware do satélite e receptor, 

respectivamente, gerados pelos diferentes caminhos que as portadoras L1 e L2 

percorrem dentro do hardware; 

m  é efeito do multicaminhamento nas portadoras L1 e L2 ocorrido quando a antena 

do receptor recebe além do sinal direto do satélite, sinais refletidos por superfícies 

localizadas nas proximidades do receptor; 

  é ruído do receptor nas portadoras L1 e L2. 

  

Como apontado por Fedrizzi (1999) e Matsuoka e Camargo (2004), o erro entre 

a distância geométrica do satélite e receptor, o erro da refração troposférica e os erros 

referentes aos relógios do satélite e receptor afetam identicamente as observáveis nas 

portadoras L1 e L2. 

 

Sabendo que iono
  são os efeitos da refração ionosférica para o atraso de 

grupo de acordo com a equação 4.29, e subtraindo a equação 4.31 de 4.32 obtém-se: 
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  mddI RSS
gR12                                                          (4.33) 

 

onde 
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Substituindo a equação 4.34 na equação 4.33 e por manipulação matemática 

obtém-se o TEC para a pseudodistância: 
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21

12                                      (4.35) 

 

onde RS ddd    e representa a soma do erro sistemático interfrequência do satélite 

Sd  e do receptor Rd . 

 

Para as medidas de fase, o TEC para as portadoras L1 e L2 é obtido pela 

equação 4.25 multiplicada por   da seguinte forma: 
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11111

mddNc RS
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tropiono
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22222

mddNc RS
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tropiono
22                  (4.37) 

 

onde  

 

1  e 2  são fases da onda portadora para L1 e L2 acrescida dos erros que interferem 

no cálculo do TEC. 

 

Sabendo que iono
  representa os efeitos da refração ionosférica para a fase de 

acordo com a equação 4.28, e subtraindo a equação 4.36 de 4.37 obtém-se: 
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Substituindo a equação 4.39 na equação 4.38 e manipulando-se 

matematicamente obtém-se o TEC para a fase da onda portadora: 

 

       


 mdNN
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TEC 2211212
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21

12                 (4.40) 

 

onde RS ddd    e representa a soma do erro sistemático interfrequência do satélite 

Sd  e do receptor Rd . 

 

4.3.6 Cálculo do TEC Vertical e das Flutuações de Fase                   

 

O conteúdo total de elétrons na direção vertical (Vertical Total Electron Content 

- VTEC) é dado por Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger e Collins (1994): 

 

 VTEC cos (z’) TEC                                                                              (4.41) 

 

onde o valor de z’ representa o ângulo zenital do caminho do sinal sobre o ponto 

ionosférico localizado em um plano de altitude média Hm, o qual é obtido por 

(HOFMANN-WELLENHOF; LICHTENEGGER; COLLINS, 1994): 

 

 sen z’ = 
mm

m
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R


sen z                                                                           (4.42) 
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onde Rm é o raio médio da Terra (6570 km), Hm a altura média da ionosfera (300 km) e 

z o ângulo zenital do satélite (z = 90º – el, em que el representa o ângulo de elevação 

do satélite). A Figura 4.6 ilustra as quantidades envolvidas na equação 4.41. 

 

Figura 4.6 – Geometria para o atraso do caminho ionosférico 
Fonte: adaptada de Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger e Collins (1994) 
 

 

 

As flutuações de fase são as taxas de variações do TEC (ROT), dadas em 

TECU/min, as quais indicam a presença de irregularidades ionosféricas de ordem 

quilométrica (AARONS; MENDILLO; YANTOSCA, 1996; 1997; MENDILLO; LIN; 

AARONS, 2000). Pode-se representar o ROT de acordo com de Abreu (2007): 

 

t

TEC
ROT




                                                                                          (4.43) 
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onde TEC  é a diferença consecutiva entre TECsiniciais e TECsfinais separados pelo seu 

t dado em segundos. 

 

 O VTEC e o ROT são utilizados nos Capítulos 5, 6 e 7 para estudos 

relacionados ao papel das ondas planetárias e dos distúrbios ionosféricos na geração 

de irregularidades ionosféricas de grandes e de médias escalas. 

 

4.4 Redes de Dados 

 

As estações receptoras de ionossonda e GPS utilizadas neste trabalho 

pertencem a várias redes de dados, que serão descritas a seguir. A localização 

geográfica e magnética e a sigla de cada estação utilizada são encontradas na seção 

de resultados dos Capítulos 5, 6 e 7. 

 

4.4.1 Redes de Dados de Ionossonda 

 

A Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) possui uma rede de ionossondas 

do tipo CADI que cobre a faixa da região equatorial até as baixas latitudes no setor 

brasileiro. As estações que compõem a rede da UNIVAP são Manaus (AM; 2,9 S, 

60,0 O), Palmas (TO; 10,2 S, 48,2 O) e São José dos Campos (SP; 23,2 S, 45,9 O). 

Existe uma peculiaridade entre as estações instaladas em Palmas e Manaus devido ao 

fato que ambas estão localizadas no hemisfério sul geográfico, mas em hemisférios 

magnéticos opostos, sendo que Palmas está no hemisfério sul magnético e Manaus no 
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hemisfério norte magnético e a obtenção desses dados é de extrema importância para 

o estudo e a compreensão do comportamento dinâmico da ionosfera equatorial. Por 

outro lado, a diferença de 12o de latitude entre as estações de Palmas e São José dos 

Campos permitirá a distinção entre as irregularidades de grandes e de médias escalas, 

visto que se as irregularidades são observadas simultaneamente em ambas as 

estações, são consideradas de grande escala. 

 

Os parâmetros ionosféricos obtidos por estações receptoras de ionossonda do 

tipo DPS são da Digital Ionogram DataBase (DIDBase) e extraídos diretamente do 

website ulcar.uml.edu/DIDBase/, cuja resolução temporal é de 15 e 30 minutos. 

 

4.4.2 Redes de Dados de GPS 

 

O International GNSS Service (IGS) consiste de uma rede de receptores GPS 

com um propósito científico, cujo objetivo é apoiar as pesquisas geofísicas e 

geodésicas através da distribuição on-line próximo do tempo real de dados de 

observações GPS utilizados para determinação de órbita de satélites, geração de 

efemérides, informações sobre os relógios dos satélites, estações, monitoramento 

ionosférico e da rotação da Terra. O IGS foi instituído em 1993 pela International 

Association of Geodesy (IAG) e começou sua operação em janeiro de 1994. Formado 

por mais de doze centrais regionais de dados e três globais, vários centros de análise e 

uma rede internacional com mais de 350 estações de GPS com receptores de dupla 

frequência operando e recebendo continuamente os sinais. Os receptores recebem os 

dados e os enviam aos centros regionais e posteriormente aos globais. Estes por sua 
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vez os mantêm armazenados e os disponibilizam para o acesso on-line. Os dados on-

line são administrados pela NASA através do Jet Propulsion Laboratory (JPL) (NASA, 

2004). 

 

A Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) consiste de uma rede 

de estações com receptores de alto desempenho, rastreando 24 horas ininterruptas ao 

longo de todo o ano, realizando uma permanente coleta de observações de grande 

qualidade e confiabilidade, permitindo o cálculo contínuo das coordenadas sobre a 

superfície terrestre. Além de atender as necessidades do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), atende a qualquer usuário que necessite realizar observações 

GPS. A configuração inicial da RBMC contava com nove estações, sendo que, sete 

estações foram implantadas entre 1996 e 1997 pelo IBGE, com apoio da EPUSP 

(Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) que recebeu recursos do FNMA 

(Fundo Nacional do Meio Ambiente) para aquisição dos equipamentos e as outras duas 

estações integram também a rede IGS. A estação Fortaleza foi instalada no ROEN 

(Rádio Observatório Espacial do Nordeste) nas dependências do INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais). A outra estação também pertencente à IGS é a de 

Brasília, localizada na reserva do Roncador em Brasília – DF, e foi implantada através 

de um acordo de cooperação entre o IBGE e o JPL (FONSECA JUNIOR, 2002). 

Atualmente, a RBMC conta com aproximadamente 80 estações receptoras cobrindo 

grande parte do território brasileiro, desde Boa Vista (2,8º N, 60,7º O), Roraima, até 

Porto Alegre (30,1º S, 51,1º O), Rio Grande do Sul. As estações utilizadas neste 

trabalho foram obtidas diretamente do website www.ibge.gov.br no formato RINEX com 

resolução temporal de 15 segundos. 
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O projeto Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul (SIRGAS) 

foi criado em uma conferência ocorrida em 1993, na cidade de Assunção no Paraguai. 

Um dos objetivos para este projeto foi o de estabelecer e manter uma rede de 

referência para a América do Sul, aplicando técnicas modernas de posicionamento com 

o uso do GPS. Na sua segunda realização, a SIRGAS2000, definiu um Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas que incluía 184 estações. Na sua terceira 

realização, definiu a SIRGAS de operação contínua (SIRGAS-CON) que atualmente 

conta com mais de 230 estações de GPS, dos quais 47 fazem parte da rede IGS. 

Portanto, as estações de GPS pertencentes à SIRGAS-CON cobrem tanto a América 

do Norte, quanto a América do Sul de forma permanente, sendo calculadas 

semanalmente pelos centros de processamento da SIRGAS com resolução temporal de 

30 segundos (SIRGAS, 2010). 

 

A Universidade do Vale do Paraíba, UNIVAP, empenhou-se em instalar e 

operar uma nova rede de estações de GPS em Manaus (AM; 2,9 S, 60,0 O), Palmas 

(TO; 10,2 S, 48,2 O), Ji-Paraná (RO; 10,9º S, 63,3º O), cuja latitude geomagnética 

está entre Manaus e Palmas, e São José dos Campos (SP; 23,2 S, 45,9 O). O objetivo 

desta rede de GPS é de auxiliar o estudo do sistema magnetosfera-ionosfera nas 

regiões equatoriais e de baixas latitudes no setor brasileiro. Os receptores de GPS da 

rede UNIVAP têm uma grande vantagem, que além de fornecer o conteúdo total de 

elétrons, fornece também as cintilações de fase e amplitude com resolução temporal de 

5 segundos.  
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4.5 Armazenagens de Dados 

 

A armazenagem dos dados obtidos por estações receptoras de ionossonda e 

GPS é realizada utilizando arquivos de dados padrões para cada tipo de equipamento, 

os quais serão descritos a seguir 

 

4.5.1 Formato dos Arquivos de Dados de Ionossonda 

 

As estações receptoras de ionossonda do tipo CADI armazenam os dados em 

dois tipos de arquivos com extensão md3 e md4. Os arquivos com extensão md3 

possuem 36 ionogramas, sendo que cada ionograma é obtido em 6 frequências 

específicas (entre 3 e 8 MHz) a cada 100 segundos. Os arquivos com extensão md4 

possuem 12 ionogramas, sendo que cada ionograma é obtido em 180 frequências 

(entre 1 e 20 MHz) a cada 300 segundos (5 minutos). Os arquivos possuem uma 

nomenclatura de fácil identificação assim definida: amddhhhh.md3 ou amddhhhh.md4 

em que a=ano, m=mês (janeiro=A, fevereiro=B,..., dezembro=L), dd=dia e hhhh=hora e 

minutos. Cada arquivo de dados md3 e md4 corresponde à uma hora de observação e 

no final de um dia teremos 24 arquivos do tipo md3 e 24 do tipo md4, dos quais são 

extraídos os parâmetros ionosféricos h’F, hpF2 e foF2.  

 

4.5.2 Formato dos Arquivos de Dados de GPS 

 

As estações receptoras de GPS armazenam os dados em arquivos no formato 

RINEX (Receiver Independent Exchange Format), desenvolvido pelo Instituto 
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Astronômico da Universidade de Berne, Suíça, com o objetivo de facilitar a troca dos 

dados coletados na campanha EUREF 89 (European Reference Frame), em que 

envolveu mais de 60 receptores GPS de quatro diferentes fabricantes (GURTNER, 

2010). Este formato possui uma padronização para o processamento dos dados obtidos 

em diversos tipos de receptores sendo o mais utilizado por usuários e fabricantes. O 

formato RINEX possui três diferentes arquivos ASCII: arquivo de observações (utilizado 

neste trabalho), de dados meteorológicos e de mensagens de navegação. Cada arquivo 

refere-se a um determinado dia e estação receptora, contendo uma seção de cabeçalho 

e uma seção de dados. A seção de cabeçalho contém informações gerais do arquivo e 

a seção de dados contém a pseudodistância (metros), fase (ciclos) e a hora GPS 

(instante de observação). 

  

O NGS (National Geodetic Survey) introduziu em 1985 um formato padrão para 

as órbitas dos satélites GPS, designada por Standard Product # 1 (SP1), na qual 

fornecia tipos de órbitas e sistemas de coordenadas. Em 1991, o NGS propôs um novo 

formato que se designou por Standard Product # 3 (SP3), semelhante ao formato 

original, com a correção dos relógios dos satélites inclusos, visando assim, padronizar 

os formatos de órbita de satélites (SPOFFORD; REMONDI, 2010), que foram 

denominadas efemérides precisas. Inicialmente as efemérides precisas eram coletadas 

em dez estações distribuídas globalmente e disponibilizadas apenas a usuários 

autorizados. Posteriormente, podem-se obter as efemérides precisas através de 

instituições civis como a CIGNET (Cooperative International GPS Network) sob a 

coordenação do NGS incorporada ao IGS (MONICO, 2000). Os arquivos de dados no 

formato SP3 são referenciados pela hora GPS, velocidade (dm/seg) e posição (km) do 
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centro de massa do satélite para intervalos de 15 minutos. Os dados possuem três 

formatos: o IGS (utilizado neste trabalho) resultante da combinação das órbitas dos 

vários centros de análises disponíveis dentro de um período de 7 a 10 dias após a 

coleta dos dados; o IGR em que são órbitas IGS rápidas disponíveis dentro de até 48 

horas e; o IGU em que são órbitas IGS ultra-rápidas, disponíveis com antecedência de 

algumas horas do dia a que se refere (MONICO, 2000). Os arquivos RINEX e IGS são 

utilizados para determinar o conteúdo total de elétrons (TEC) e as flutuações de fase 

(ROT). 

 

4.6 Metodologia Aplicada à Análise dos Distúrbios Ionosféricos  

 

A metodologia aplicada na análise dos distúrbios ionosféricos utiliza medidas 

de parâmetros interplanetários, geomagnéticos e ionosféricos, dos quais foram gerados 

os gráficos. 

 

Os parâmetros interplanetários são a velocidade e densidade do vento solar e 

a componente Bz do campo magnético interplanetário (interplanetary magnetic field – 

IMF) obtidos do satélite ACE através do website http://www.srl.caltech.edu/ace/. O 

satélite ACE orbita o ponto Lagrangeano L1, que é o ponto de equilíbrio gravitacional 

entre o Sol e a Terra a uma distância de aproximadamente 1,5 milhões de km da Terra 

e 148,5 milhões de km do Sol. A resolução temporal é de 64 segundos no sistema de 

coordenadas GSM (Geocentric Solar Magnetospheric). O sistema GSM possui o vetor z 

orientado no eixo do dipolo da Terra, o vetor x apontado na linha Sol-Terra e o vetor y 

completando os eixos. 
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Os parâmetros geomagnéticos são os índices AE (indicador do eletrojato 

auroral; resolução temporal de 1 minuto) e Dst (intensidade da corrente de anel; 

resolução temporal de 1 hora) obtidos através do website http://swdcwww.kugi.kyoto-

u.ac.jp e o índice Kp (intensidade da tempestade; resolução temporal de 3 horas) 

através do website http://ftp.gwdg.de./pub/geophys/kp-ap/tab/. 

 

Os parâmetros ionosféricos são a frequência crítica da camada F2 (foF2), a 

altura virtual mínima da camada F (h’F) e a altura do pico da camada F2 (hpF2) obtidos 

por estações de ionossondas do tipo CADI e do tipo DPS. Para as estações do tipo 

DPS foram obtidos somente os parâmetros h’F e foF2. Através destes parâmetros 

ionosféricos foi calculado um período de dias geomagneticamente calmos, com  1 

desvio padrão, afim de obter uma distinção do período de dias geomagneticamente 

perturbados. São utilizadas também medidas do conteúdo total de elétrons na vertical 

(VTEC) e das flutuações de fase ou taxas de variações do TEC (ROT) obtidas por 

estações de GPS. O VTEC para alguns casos, adotou-se também o cálculo,  1 desvio 

padrão, para o período de dias geomagneticamente calmos. 

 

4.7 Metodologia Aplicada à Análise das Ondas Planetárias 

 

A metodologia aplicada na análise da propagação de ondas planetárias é 

descrita por Fagundes et al. (2005; 2009a; 2009b), considerando a altura virtual mínima 

da camada F (h’F), obtida por estações de ionossondas, para cada dia do mês em dois 

horários locais fixos (19:00 LT e 20:00 LT) para 5 frequências selecionadas (3, 4, 5, 6 e 

7 MHz). Estes horários locais foram escolhidos porque o pico pré-reversão (PRE) 

http://ftp.gwdg.de./pub/geophys/kp-ap/tab/�
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desloca para cima a camada F entre 19:00 LT e 20:00 LT e a intensidade e duração do 

PRE criarão condições favoráveis ou adversas para a geração de irregularidades 

ionosféricas equatoriais. A mesma metodologia é aplicada ao conteúdo total de elétrons 

na vertical (VTEC), obtido por estações de GPS, para cada dia do mês e dois horários 

locais fixos (19:00 LT e 20:00 LT).  

 

Para evitar a ausência de dados, para um determinado dia e horário, optou-se 

por fazer uma média em torno de cada horário, e assim aperfeiçoar a condição da série 

temporal. A realização dessa média não afeta o estudo das ondas planetárias, visto que 

essas ondas têm períodos de dias. Assim, aplicou-se uma média estatística nos dados 

do h’F e do VTEC, considerando 10 minutos antes e 10 minutos depois de cada hora 

( min10horamin10HORA  ) para cada dia do mês. Uma representação pictórica 

desta metodologia pode ser vista na Figura 4.7.  
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Figura 4.7 – Representação pictórica da metodologia empregada neste estudo. Variação da 
altura virtual para as 5 frequências selecionadas (3 - 7 MHz) e do conteúdo total de elétrons em 
função da hora fixa (19:00-20:00 LT). 
 

 
 
 
 

O resultado desta metodologia aplicada para o mês de setembro de 2009 para 

os dados da estação de ionossonda de Palmas, utilizando as frequências 3, 4, 5, 6 e 7 

MHz e o horário das 20:00 LT (23:00 UT) pode ser visto na Figura 4.8. É importante 

mencionar que as alturas virtuais ao redor de 220-320 km referem-se às reflexões da 

camada F.  
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Figura 4.8 – Exemplo da metodologia aplicada na altura virtual mínima da camada F em função 
dos dias do mês de setembro de 2009 para as 5 frequências selecionadas (3 - 7 MHz) para o 
horário das 20:00 LT (23:00 UT), observados na estação de Palmas 
 

 

 

Neste estudo também foi computado e gerado gráficos com o horário inicial e 

final (para cada dia do mês) dos espalhamentos e das flutuações de fase, com o 

objetivo de analisar a variabilidade dia-a-dia da ionosfera equatorial, com ênfase no 

papel das ondas planetárias e a sua relação com a variabilidade na formação das 

irregularidades ionosféricas de grandes e de médias escalas. 

 

4.7.1 Análise da Transformada em Ondeletas  

 

A transformada em ondeletas ou wavelet é uma ferramenta matemática 

aplicada no estudo de sinais não-estacionários. Sinais não-estacionários são séries 
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temporais, nas quais seus momentos estatísticos, média, variância, e etc, variam em 

quaisquer segmentos tomados desta série (MORETTIN, 1999) e, portanto, é uma 

ferramenta indispensável na análise das ondas planetárias. 

 

De acordo com Bolzan (2004; 2006), o termo ondeleta refere-se a um conjunto 

de funções com a forma de pequenas ondas geradas por dilatações )t2()t(   e 

translações )1t()t(   a partir de uma função base )t( , a ondeleta-mãe. Logo, da 

ondeleta-mãe obtém-se as ondeletas-filhas na forma: 
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de forma que a transformada é definida como: 
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onde f(t) é a série temporal de alguma variável física e os parâmetros j>0 é o fator 

controlando a dilatação e k é o fator controlando as translações, ambos parâmetros da 

ondeleta-mãe. 

 

Há dois tipos de transformada em ondeletas: as Contínuas e as Discretas, 

sendo cada qual para um determinado tipo de aplicação. As ondeletas Discretas são 

utilizadas para decomposição e filtragem de qualquer série-temporal e a mais comum é 
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a do tipo escada ou de Haar. As ondeletas Contínuas são comumente utilizadas para 

visualizar tridimensionalmente a relação existente entre as componentes de diferentes 

frequências em função da escala temporal do sinal, sendo as relações de espécies não 

lineares. As ondeletas Contínuas mais comuns são as de Morlet e a Chapéu Mexicano. 

Neste estudo são utilizadas as ondeletas de Morlet, dada pela equação: 

 

2/tiKt
j,i

2

e.e)t(                                                                                         (4.46) 

 

onde K é uma constante inteira. A Figura 4.9 mostra a forma da função ondeleta de 

Morlet. 

 

Figura 4.9 – Forma da função ondeleta de Morlet.  
Fonte: Bolzan (2006) 

 
 

Como apontado por Torrence e Compo (1998) e Bolzan (2004), a ondeleta de 

Morlet é muito útil para analisar as frequências de um sistema e mostrar a relação entre 
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tempo e frequência. Assim, a ondeleta de Morlet será determinante na análise das 

ondas planetárias através dos parâmetros altura virtual e conteúdo total de elétrons, 

cujos períodos dominantes serão apresentados no Capítulo 5. 

 

4.8 Ferramentas Computacionais Utilizadas 

 

Para a determinação dos parâmetros ionosféricos frequência crítica da camada 

F2 (foF2), altura virtual mínima da camada F (h’F) e altura do pico da camada F2 (hpF2) 

de dados de estações do tipo CADI localizadas no setor brasileiro, foi utilizada uma 

ferramenta computacional com interface gráfica denominado UDIDA (Univap Digital 

Ionosonde Data Analysis).  O UDIDA foi desenvolvido pelo grupo de Física e 

Astronomia da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) e maiores detalhes podem 

ser encontrados em Pillat (2006). Os parâmetros ionosféricos de estações do tipo DPS 

localizadas no setor americano, foram obtidos diretamente do website 

ulcar.uml.edu/DIDBase/, conforme mencionado na seção 4.4.1. 

 

Para a determinação do conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) obtido 

por dados de estações de GPS localizadas no setor brasileiro e americano, foi utilizada 

uma ferramenta computacional com interface via DOS denominado LPIM 

(Implementation of La Plata Ionospheric Model). O LPIM foi desenvolvido na Facultad 

de Ciencias Astronomicas y Geofisicas em La Plata, Argentina, e maiores detalhes 

podem ser encontrados em Brunini et al. (2008). 
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Para a determinação das flutuações de fase ou taxas de variações do TEC 

(ROT) a partir de dados de GPS, foram utilizadas duas ferramentas computacionais 

com interface via DOS denominado MAIN (para gerar o TEC) e TEC_GRAPH (para 

gerar o ROT a partir do TEC). O MAIN e o TEC_GRAPH foram desenvolvidos na 

Universidade de Nagoya, Japão (OTSUKA et al., 2002a). Estes programas passaram 

por modificações na UNIVAP, como alterações no ângulo de elevação dos satélites, até 

alcançar o formato em que se encontram atualmente. 

 

Para a determinação dos diagramas tempo-frequência, foi utilizada a 

ferramenta Transformada em Ondeleta com a função Ondeleta de Morlet, do programa 

MATLAB (Copyright 1984-2000 The MatchWorks, Inc.) versão 6.0.0.88 Release 12 

(BOLZAN, 2004; 2006). Maiores detalhes podem ser encontrados em Torrence e 

Compo (1998). 

 

Espera-se então que com os gráficos distintos gerados com os parâmetros 

foF2, h’F, hpF2, VTEC e ROT, será possível obter uma análise do comportamento das 

ondas planetárias e dos distúrbios ionosféricos, conforme será visto nos Capítulos 5, 6 

e 7. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE AS ONDAS PLANETÁRIAS 
 

 

Este capítulo apresenta os resultados sobre o estudo da variabilidade dia-a-dia 

da ionosfera equatorial, com ênfase no papel das ondas planetárias e a sua relação 

com a variabilidade na formação das irregularidades de grandes e médias escalas nas 

regiões equatoriais e de baixas latitudes no setor brasileiro. Especificamente, este 

estudo investiga o papel dos distúrbios ionosféricos de ondas planetárias propagantes 

(traveling planetary wave ionospheric disturbances – TPWIDs), modulando a amplitude 

do pico pré-reversão (pre-reversal enhancement – PRE) na ionosfera equatorial e a 

influência dos TPWIDs na variabilidade dia-a-dia do espalhamento (equatorial spread F 

- ESF). É importante mencionar que ondas de gravidade são oscilações na atmosfera 

neutra com períodos de minutos a horas e estas ondas quando alcançam altitudes 

ionosféricas, manifestam-se na forma de distúrbios ionosféricos propagantes (traveling 

ionospheric disturbances - TIDs) (HINES; HOOKE, 1960; KILLEEN et al., 1984). 

Partindo deste princípio, Fagundes et al. (2009a; 2009b) apontaram que ondas 

planetárias são oscilações na atmosfera neutra com períodos de vários dias e estas 

ondas induzem TPWIDs na ionosfera.  

 

O período estudado corresponde ao período de atividade solar mínima do ciclo 

solar 24 ( 73710F .  [w / m2 Hz]) entre janeiro de 2009 a abril de 2010, incluindo 

períodos geomagneticamente calmos e perturbados. Foram utilizados dados de duas 

estações de ionossondas digitais do tipo CADI (Canadian Advanced Digital Ionosonde) 

e de duas estações de GPS, localizadas em Palmas (estação próxima a região 
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equatorial) e em São José dos Campos (estação em baixa latitude), ambas quase 

alinhadas ao meridiano magnético. A Tabela 5.1 e a Figura 5.1 mostram as 

coordenadas geográficas, o equador magnético e as localizações das estações de 

ionossonda e GPS, respectivamente. 

 

Tabela 5.1 - Detalhes das localizações e das coordenadas geográficas e dip latitudes das 
estações de ionossonda digital (ID) e GPS utilizadas 
 

Localização (Sigla) Inst. Coordenadas Dip Latitude 
Palmas (PAL) ID / GPS 10,2º S, 48,2º O 5,7º S 

S. J. dos Campos (SJC) ID / GPS 23,2º S, 45,9º O 17,6º S 
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Figura 5.1 - Mapa mostrando as localizações das estações de ionossonda digital e GPS 
utilizadas no presente estudo. As coordenadas geográficas e o equador magnético são 
mostrados 
 

 
 

 
5.1 Apresentação dos Resultados 
 

Para o estudo das ondas planetárias foram gerados gráficos distintos, cujos 

mesmos foram padronizados em 6 diferentes tipos: gráfico das variações da altura 

virtual para as frequências de 2 a 7 MHz (isofrequências), gráfico da elevação da altura 

virtual após o pôr-do-sol (durante o pico pré-reversão) em comparação com as 

variações dia-a-dia da altura virtual (períodos de ondas planetárias), gráfico do histórico 
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de espalhamento e das flutuações de fase, gráfico das variações dia-a-dia da altura 

virtual ionosférica, gráfico das variações dia-a-dia do conteúdo total de elétrons e 

gráfico das wavelets para a média das alturas virtuais. 

 

As Figuras 5.2 e 5.3 mostram as variações da altura virtual (isofrequências) 

fixadas em 6 diferentes frequências (2 para 7 MHz), em que as linhas tracejadas 

verticais indicam o horário em que ocorreu o pico pré-reversão.  

 

As Figuras 5.4 e 5.5 mostram a elevação da altura virtual gerada após o pôr-

do-sol durante o pico pré-reversão (partes a e c) em comparação com as variações dia-

a-dia da altura virtual (parte b) (períodos de ondas planetárias) observadas entre 19:00 

LT e 20:00 LT para as estações de PAL e SJC, respectivamente, para o período de 

novembro de 2003. As Figuras 5.6 e 5.7 são as mesmas que as Figuras 5.4 e 5.5, mas 

para o período de novembro de 2009.  

 

As Figuras 5.8 e 5.9 mostram as variações dia-a-dia da altura virtual 

ionosférica, observadas entre 19:00 LT e 20:00 LT, nas frequências entre 3 e 7 MHz, 

para o período de janeiro a agosto de 2009 e de setembro a abril de 2010, 

respectivamente, para as estações de PAL e SJC.  

 

As Figuras 5.10 e 5.11 mostram as variações dia-a-dia do conteúdo total de 

elétrons, observadas entre 19:00 LT e 20:00 LT, para o período de janeiro a agosto de 

2009 e de setembro a abril de 2010, respectivamente, para as estações de PAL e SJC.  
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As Figuras 5.12 (PAL) e 5.13 (SJC) mostram a média diária da altura virtual 

( F'h  = (h’F3 MHz + h’F4 MHz + h’F5 MHz + h’F6 MHz + h’F7 MHz) / 5), e as Figuras 5.14 (PAL) e 

5.15 (SJC) mostram a média diária do conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC). 

Estas Figuras mostram dados de janeiro de 2009 a abril de 2010 para às 20:00 LT, para 

investigar as periodicidades dominantes durante o PRE. As Figuras 5.12b, 5.13b, 5.14b 

e 5.15b mostram gráficos em 3-D em que o eixo x corresponde a mesma escala 

temporal mostradas nas Figuras 5.12a, 5.13a, 5.14a e 5.15a e o eixo y corresponde a 

energia associada a cada período (BOLZAN et al., 2005). A linha branca corresponde 

ao cone de influência obtido usando o método proposto por Torrence e Compo (1998), 

em que qualquer oscilação fora deste cone não tem significância estatística. 

 

As Figuras 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19 mostram as variações dia-a-dia da altura 

virtual ionosférica, assim como as Figuras 5.8 e 5.9, mas com o acréscimo do gráfico de 

histórico de espalhamento ionosférico, mostrando o horário inicial e final da ocorrência 

dia-a-dia de espalhamento equatorial, em que as barras vermelhas, azuis, brancas, 

azul-claras e cinza-escuras indicam respectivamente, ESF do tipo range, ESF do tipo 

frequência, ausência de dados, quando não há reflexão e os dias que não ocorreram 

ESF. A barra horizontal cinza denota o horário da ocorrência de ESF do “tipo jovem”, 

observado entre 18:00 LT e 21:00 LT. 

 

As Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23 mostram as variações dia-a-dia do conteúdo 

total de elétrons, assim como nas Figuras 5.10 e 5.11, mas com o acréscimo do 

histórico de flutuações de fase, mostrando o horário inicial e final da ocorrência dia-a-
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dia de flutuações, em que as barras vermelhas, cinza-escuras e brancas indicam 

respectivamente, as flutuações de fase, ausência de flutuações e ausência de dados. A barra 

horizontal cinza denota o horário da ocorrência de flutuações de fase do “tipo jovem”, 

observada entre 18:00 LT e 21:00 LT.  

 

Cabe mencionar que, pode-se dividir o ESF observado em uma localidade 

como espalhamento do “tipo jovem” (observado entre 18:00 LT e 21:00 LT) ou 

espalhamento do “tipo fóssil” (observado após às 21:00 LT). Os espalhamentos fósseis 

são geralmente gerados a oeste do observatório e com o passar do tempo se deslocam 

para leste, sendo observados após as 21:00 LT. Assim sendo, considera-se que os 

espalhamentos observados após as 21:00 LT não foram gerados sobre a região do 

observatório. A mesma explicação cabe às flutuações de fase. 
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Figura 5.2 – Variações da altura virtual para as frequências de 3, 4, 5, 6 e 7 MHz 
(isofrequências) para o período de 07-11 de novembro de 2003 observadas em Palmas e São 
José dos Campos. A linha vertical tracejada indica o horário em que ocorreu o pico pré-reversão 
e o retângulo indica o período em que ocorreu espalhamento 
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Figura 5.3 – Variações da altura virtual para as frequências de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 MHz 
(isofrequências) para o período de 07-11 de novembro de 2009 observadas em Palmas e São 
José dos Campos. A linha vertical tracejada indica o horário em que ocorreu o pico pré-reversão 
e o retângulo indica o período em que ocorreu espalhamento 
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Figura 5.4 – (a) Elevação da altura virtual após o pôr-do-sol durante o traveling planetary wave 
ionospheric disturbances (TPWID) no período de 07-08 de novembro de 2003. (b) Variações 
dia-a-dia da altura virtual para as frequências de 3, 4, 5, 6 e 7 MHz, selecionadas para as 19:00 
LT e 20:00 LT em novembro de 2003. (c) Elevação da altura virtual após o pôr-do-sol durante o 
TPWID no período de 09-10 de novembro de 2003. Todas as observações são da estação de 
Palmas 
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Figura 5.5 – O mesmo que a Figura 5.4, mas para São José dos Campos 
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Figura 5.6 - (a) Elevação da altura virtual após o pôr-do-sol durante o traveling planetary wave 
ionospheric disturbances (TPWID) no período de 07-08 de novembro de 2009. (b) Variações 
dia-a-dia da altura virtual para as frequências de 3, 4, 5, 6 e 7 MHz, selecionadas para as 19:00 
LT e 20:00 LT em novembro de 2009. (c) Elevação da altura virtual após o pôr-do-sol durante o 
TPWID no período de 09-10 de novembro de 2009. Todas as observações são da estação de 
Palmas 
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Figura 5.7 - O mesmo que a Figura 5.6, mas para São José dos Campos 
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Figura 5.8 – Variações dia-a-dia da altura virtual nas frequências de 3, 4, 5, 6 e 7 MHz para as 
19:00 LT e 20:00 LT, respectivamente, para o período de janeiro a agosto de 2009 para as 
estações de Palmas e São José dos Campos. 
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Figura 5.9 – Variações dia-a-dia da altura virtual nas frequências de 3, 4, 5, 6 e 7 MHz para as 
19:00 LT e 20:00 LT, respectivamente, para o período de setembro a abril de 2010 para as 
estações de Palmas e São José dos Campos 
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Figura 5.10 – Variações dia-a-dia do conteúdo total de elétrons para as 19:00 LT e 20:00 LT, 
respectivamente, para o período de janeiro a agosto de 2009 para as estações de Palmas e 
São José dos Campos 
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Figura 5.11 – Variações dia-a-dia do conteúdo total de elétrons para as 19:00 LT e 20:00 LT, 
respectivamente, para o período de setembro a abril de 2010 para as estações de Palmas e 
São José dos Campos 
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Figura 5.12 – (a) Média da altura virtual ( F'h ) para as frequências de 3, 4, 5, 6 e 7 MHz, para 
as 20:00 LT na estação de Palmas para o período de janeiro de 2009 a abril de 2010. (b) 
Wavelet de Morlet para a média do h’F. (c) Espectro global da wavelet (global wavelet spectrum 
- GWS) 
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Figura 5.13 - O mesmo que a Figura 5.12, mas para a estação de São José dos Campos 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112

Figura 5.14 - (a) Conteúdo total de elétrons ( VTEC ) diário obtido por GPS para as 20:00 LT na 
estação de Palmas para o período de janeiro de 2009 a abril de 2010. (b) Wavelet de Morlet 
para o VTEC. (c) Espectro global da wavelet (global wavelet spectrum - GWS) 
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Figura 5.15 - O mesmo que a Figura 5.14, mas para a estação de São José dos Campos 
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Figura 5.16 - O topo do gráfico mostra para cada mês o histórico de espalhamento (ESF) dia-a-
dia (range e frequency) de janeiro para abril de 2009, em que as barras vermelhas, azuis, 
brancas, azul-claras e cinza-escuras são respectivamente, ESF range, ESF frequency, 
ausência de dados, quando não há reflexão e ausência de ESF. O retângulo cinza mostra o 
período de ocorrência de ESF do tipo jovem (fresh ESF). Os dados subsequentes mostram as 
variações dia-a-dia da altura virtual nas frequências de 3, 4, 5, 6 e 7 MHz para as 19:00 LT e 
20:00 LT, respectivamente, para o mesmo período do espalhamento nas estações de Palmas e 
São José dos Campos 
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Figura 5.17 - O mesmo que a Figura 5.16, mas para o período de maio a agosto de 2009 nas 
estações de Palmas e São José dos Campos 
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Figura 5.18 - O mesmo que a Figura 5.16, mas para o período de setembro a dezembro de 
2009 nas estações de Palmas e São José dos Campos 
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Figura 5.19 - O mesmo que a Figura 5.16, mas para o período de janeiro a abril de 2010 nas 
estações de Palmas e São José dos Campos 
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Figura 5.20 - O topo do gráfico mostra para cada mês o histórico de flutuações de fase 
(TECU/min) dia-a-dia de janeiro para abril de 2009, em que as barras vermelhas, cinza-escuras 
e brancas são respectivamente, flutuações de fase, ausência de flutuações e ausência de 
dados. O retângulo cinza mostra o período de ocorrência de flutuações de fase do tipo jovem 
(fresh phase fluctuations). Os dados subsequentes mostram as variações dia-a-dia do conteúdo 
total de elétrons obtido por GPS para as 19:00 LT e 20:00 LT, respectivamente, para o mesmo 
período das flutuações de fase nas estações de Palmas e São José dos Campos 
 
 
 

 

 
 
 
 



 119

Figura 5.21 - O mesmo que a Figura 5.20, mas para o período de maio a agosto de 2009 nas 
estações de Palmas e São José dos Campos 
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Figura 5.22 - O mesmo que a Figura 5.20, mas para o período de setembro a dezembro de 
2009 nas estações de Palmas e São José dos Campos 
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Figura 5.23 - O mesmo que a Figura 5.20, mas para o período de janeiro a abril de 2010 nas 
estações de Palmas e São José dos Campos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122

5.2 Apresentação das Discussões 

 

5.2.1 Efeitos de TPWID: Variabilidade Dia-a-Dia da Altura da Camada F Durante o 

Pico Pré-Reversão 

 

As Figuras 5.2 e 5.3 mostram as variações da altura virtual da camada F para 

as frequências entre 3 e 7 MHz e entre 2 e 7 MHz, respectivamente. Os dados 

ionosféricos foram obtidos em PAL e SJC entre 07-11 de novembro de 2003, durante a 

atividade solar alta (Figura 5.2) e entre 07-11 de novembro de 2009, durante a atividade 

solar baixa (Figura 5.3). Todos esses dias são considerados geomagneticamente 

calmos. Fagundes et al. (2009a) utilizando dados ionosféricos de PAL durante a 

atividade solar alta em 2003, investigaram a variabilidade dia-a-dia da altura da camada 

F induzida pelo campo elétrico do PRE após o pôr-do-sol e observaram oscilações com 

períodos de dias, atribuídas aos TPWIDs modulando a amplitude do PRE. Assim 

sendo, o objetivo desta seção é comparar a variabilidade dia-a-dia da altura virtual 

durante a atividade solar alta, previamente investigada, com a atividade solar baixa e 

também verificar a influência das oscilações do tipo TPWID no PRE.  

 

As Figuras 5.2 e 5.3 são introduzidas com o intuito de mostrar o quanto o 

campo elétrico do PRE é importante para a geração de irregularidades ionosféricas 

equatoriais na camada F. Em PAL (Figura 5.2), nas noites de 07-08, 08-09, 09-10 e 10-

11 de novembro de 2003, o PRE ocorreu ao redor das 22:00 UT (19:00 LT), 23:00 UT 

(20:00 LT), 23:30 UT (20:30 LT) e 23:30 UT (20:30 LT) respectivamente. Logo após o 

PRE, múltiplos ecos em várias frequências são observados (indicado pelo retângulo 
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cinza), o que caracteriza assinaturas de ESF. É importante mencionar que os ESFs que 

ficam confinados na região equatorial são denominados irregularidades de média 

escala (TAKAHASHI et al., 2010) e quando se estendem para a região de baixa 

latitude, são denominados de grande escala ou bolhas de plasma (SAHAI et al., 2009). 

Em SJC, podemos observar múltiplos ecos somente na noite de 10-11, indicando que o 

ESF observado nesta mesma noite em PAL se estendeu para a região de baixa 

latitude, formando uma irregularidade ionosférica de grande escala (Figura 5.2). Por 

outro lado, em PAL (Figura 5.3) nas noites de 07-08, 08-09, 09-10 e 10-11 de novembro 

de 2009, o PRE ocorreu ao redor das 22:20 UT (19:20 LT), 22:05 UT (19:05 LT), 22:50 

UT (19:50 LT) e 22:50 UT (19:50 LT) respectivamente. Também, logo após o PRE, 

múltiplos ecos em várias frequências são observados (indicado pelo retângulo cinza), 

caracterizando assinaturas de ESF. Em SJC, podemos observar múltiplos ecos nas 

noites de 07-08, 09-10 e 10-11, assim como em PAL, indicando irregularidades de 

grande escala (Figura 5.3). Portanto, ambos os períodos (2003 e 2009) em PAL, 

mostram que o PRE ocorreu em horários próximos, com efeitos observados em SJC 

algumas horas depois de PAL. O resultado sugere a relação existente entre o campo 

elétrico do PRE e a formação de irregularidades ionosféricas equatoriais. Fesen, 

Crowley e Roble (2000), apontaram que o dínamo da camada F é o condutor principal 

do campo elétrico do PRE. Bittencourt et al. (1997) e Fagundes et al. (2009a; 2009b) 

discutiram que o PRE talvez atue como mecanismo primário para a geração de 

irregularidades ionosféricas equatoriais e as ondas de gravidade, ventos termosféricos 

e outras perturbações podem funcionar como mecanismos semeadores de 

irregularidades.  
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As Figuras 5.4a, 5.4c, 5.5a, 5.5c, 5.6a, 5.6c, 5.7a e 5.7c mostram 

respectivamente, exemplos do comportamento da altura virtual da camada F após o 

pôr-do-sol devido ao PRE, para as noites de 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2003 e de 

2009 em PAL e SJC. As Figuras 5.4b e 5.5b (novembro de 2003 em PAL e SJC, 

respectivamente) e 5.6b e 5.7b (novembro de 2009 em PAL e SJC, respectivamente) 

mostram as variações dia-a-dia da altura virtual nas frequências entre 3 e 7 MHz para 

as 19:00 LT e 20:00 LT, durante oscilações do tipo TPWID (melhores observadas às 

20:00 LT). Estes horários foram escolhidos devido ao PRE elevar a camada F entre 

aproximadamente 19:00 LT e 20:00 LT. Assim, é possível notar que as variações dia-a-

dia da altura virtual em novembro de 2003 em PAL (Figura 5.4b) apresentam uma 

grande amplitude entre os dias 07, 08, 09 e 10. Para o mesmo período, as Figuras 5.4a 

e 5.4c mostram o comportamento da elevação da altura da camada F após o pôr-do-

sol, induzida pelo campo elétrico do PRE, alcançando altitudes de até 500 km. No 

entanto, as variações dia-a-dia da altura virtual em SJC (Figura 5.5b) apresentam uma 

menor amplitude entre os dias 07, 08, 09 e 10 em comparação à PAL. Em relação aos 

efeitos do PRE em SJC (Figuras 5.5a e 5.5c), é possível notar que as alturas 

alcançaram níveis mais baixos que em PAL, de até 320 km às 20:00 LT. Estes níveis 

podem ser consequência de mais baixas variações dia-a-dia na altura virtual durante 

oscilações do tipo TPWID (Figura 5.5b). Por outro lado, o período de novembro de 2009 

em PAL, apresenta uma pequena amplitude entre os dias 07, 08, 09 e 10 (Figura 5.6b), 

enquanto que, as Figuras 5.6a e 5.6c mostram a elevação da camada F devido ao 

PRE, alcançando altitudes de até 440 km às 20:00 LT. Em SJC, a Figura 5.7b também 

apresenta uma pequena amplitude entre os dias 07, 08, 09 e 10, e da mesma forma, as 

Figuras 5.7a e 5.7c mostram a elevação da camada F devido ao PRE, alcançando 
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altitudes de até 400 km às 20:00 LT. Como é discutido por Fagundes et al. (2009a), o 

campo elétrico do PRE induz a uma forte elevação da altura da camada F após o pôr-

do-sol durante a fase máxima das oscilações do tipo TPWID, enquanto que durante a 

fase mínima, a elevação é mais fraca. Isto aponta que, quando certos períodos de dias 

apresentam pequenas amplitudes entre si durante oscilações do tipo TPWID, a 

elevação da camada F devido ao PRE pode assim mesmo chegar a grandes altitudes 

(por exemplo, acima de 300 km) se um dia deste período corresponder a fase máxima 

do TPWID. As observações realizadas mostram claramente que a altura virtual da 

camada F durante o PRE é mais (menos) elevada em PAL (SJC) durante a atividade 

solar alta, quando comparada com a atividade solar baixa. Ambos os períodos (2003 e 

2009) mostram a influência das oscilações do tipo TPWID controlando (modulando) a 

amplitude do campo elétrico do PRE e consequentemente o movimento da camada F. 

Pode-se dizer que essas oscilações do tipo TPWID possivelmente controlam a 

velocidade da deriva vertical do plasma, a qual determina o início do ESF. Como 

mencionado por Abdu et al. (2006a), a influência de ondas planetárias no PRE tem 

relevantes consequências para a variabilidade dia-a-dia na geração de ESF, no qual é 

primariamente conduzida pelo PRE.  

 

As Figuras 5.8 e 5.9 mostram para o período entre janeiro e agosto de 2009 e 

entre setembro de 2009 e abril de 2010, respectivamente, para as estações de PAL e 

SJC, as variações dia-a-dia da altura virtual da camada F, observadas às 19:00 LT e 

20:00 LT para as frequências entre 3 e 7 MHz. É possível observar nas Figuras 5.8 e 

5.9 durante quase todo o período, fortes variações dia-a-dia da altura virtual, algumas 

vezes chegando a amplitudes ao redor de 100 km. Parece ser evidente que essas 
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variações dia-a-dia não são randômicas, ou seja, apresentam oscilações do tipo ondas, 

indicando a presença de TPWID, com períodos de vários dias (FAGUNDES et al., 

2005). Comparando as estações de PAL (região equatorial) e SJC (baixa latitude), é 

possível encontrar características similares no que diz respeito às oscilações do tipo 

TPWID agindo na altura virtual na camada F (ver, por exemplo, os meses entre outubro 

de 2009 e janeiro de 2010). Na seção 5.2.2 serão discutidos em maiores detalhes as 

oscilações do tipo TPWID, influenciando a geração de irregularidades ionosféricas 

equatoriais. 

 

As Figuras 5.10 e 5.11 mostram para o período entre janeiro e agosto de 2009 

e entre setembro de 2009 e abril de 2010, respectivamente, para as estações de PAL e 

SJC, as variações dia-a-dia do conteúdo total de elétrons, observadas às 19:00 LT e 

20:00 LT. As variações observadas do VTEC, claramente apresentam certa 

sazonalidade.  Entre os meses de janeiro e início de abril de 2009, as variações 

estiveram em torno de 25-30 TECU, tanto para PAL quanto para SJC. As variações do 

VTEC atingiram um mínimo, em torno de 8 TECU, entre os meses de maio e agosto de 

2009, possivelmente devido ao período de outono e inverno, cuja radiação solar é 

menos intensa. A partir da metade de setembro de 2009 até abril de 2010, podem-se 

observar maiores variações do VTEC (com picos acima de 50 TECU) também em PAL 

e SJC, possivelmente devido à transição do inverno para a primavera e 

subsequentemente o verão, em razão dos índices de radiação solar ser mais intensos. 

 

A Figura 5.12 mostra fortes oscilações com períodos de 27 dias e oscilações 

com períodos ao redor de 6 a 12 dias em PAL. Mais adiante, é possível notar estas 
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mesmas oscilações em outras escalas de tempo ao longo de todo o ano com a mesma 

intensidade. Outras oscilações com períodos ao redor de 2 a 3 dias também são 

notadas ao longo do ano, mas com menor intensidade. Contudo, esses períodos 

observados podem estar associados às variações da rotação solar e as oscilações do 

tipo TPWID. A Figura 5.13, para SJC, mostra também oscilações com períodos ao redor 

de 27 dias, 6 a 12 dias e 2 a 3 dias, espalhadas ao longo da escala de tempo. As 

Figuras 5.12c e 5.13c que corresponde ao espectro de wavelet global, equivalente a 

transformada de Fourier, mostra que os períodos de 27 dias têm forte energia, por 

exemplo, são mais oscilantes em ambas as estações. Entretanto, as oscilações com 

períodos de 6 a 12 dias também tem relevante contribuição de energia. 

 

Em ordem, para checar os resultados das observações GPS, as Figuras 5.14 e 

5.15 mostram períodos dominantes em função dos meses para PAL e SJC, 

respectivamente. É importante notar, as fortes oscilações com períodos de 27 dias e 

períodos de 6 a 12 dias. Também é possível notar, mas com menor intensidade, 

oscilações com períodos de 2 a 3 dias. Outro aspecto interessante é dado pela 

sazonalidade encontrada em ambas as estações, notavelmente em SJC. Cabe 

mencionar que Fagundes et al. (2005), usando dados de ionossonda obtidos em SJC, 

também encontrou períodos de 6 a 12 dias. De acordo com Fagundes et al. (2005), 

estes períodos são relacionados às oscilações do tipo ondas planetárias devido as 

fontes troposféricas durante todos os dias. Os mesmos resultados foram obtidos por 

Bolzan et al. (2009) usando dados de GPS da estação de SJC. As Figuras 5.14c e 

5.15c mostram que os períodos com 27 dias também têm forte energia no espectro, 
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similares aos períodos das observações de sondagem ionosférica, tais como períodos 

de 6 a 12 dias. 

 

5.2.2 Efeitos de TPWID: Geração de Espalhamento e Flutuações de Fase 

 

A Figura 5.16 mostra em janeiro de 2009 para a estação de PAL, vários dias 

com nenhuma reflexão. Este fenômeno acontece quando o sinal enviado pelo 

transmissor da ionossonda não é refletido pela ionosfera e consequentemente o sinal 

não retorna ao receptor. Provavelmente, isto é devido à absorção da onda 

eletromagnética na baixa ionosfera ou a frequência do sinal enviado é maior que a 

frequência crítica da ionosfera. A estação de PAL, de fevereiro para março de 2009, 

mostra moderada ocorrência de ESF jovem, enquanto que de abril para 

aproximadamente metade de setembro, PAL mostra ocorrência muito baixa de ESF 

jovem (Figuras 5.16, 5.17 e 5.18). Por outro lado, da metade de setembro de 2009 para 

março de 2010 (em quase todas as noites), PAL mostra alta ocorrência de ESF jovem 

(Figuras 5.18 e 5.19). Os ESFs jovens, os quais são detectados entre 18:00 LT e 21:00 

LT, foram gerados sobre PAL (irregularidades jovens). Os períodos de outubro a março 

e de abril a setembro apresentam uma sazonalidade, os quais são caracterizados por 

mais forte e mais fraco campo elétrico do PRE, respectivamente, e consequentemente, 

ocorrência de ESF de moderada para alta, baixa ou até mesmo nenhum ESF (SAHAI; 

FAGUNDES; BITTENCOURT, 2000; CHEN et al., 2006). Como são observadas nas 

figuras (às 19:00 LT e 20:00 LT), as alturas virtuais apresentam significativas variações 

dia-a-dia, não randômicas, dentro de uma extensão que varia de aproximadamente 200 

a 500 km. É claramente notado que existem assinaturas de oscilações do tipo TPWID, 
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com períodos de vários dias, modulando a altura virtual durante o PRE. É possível 

observar na estação de PAL, para alguns dias dos meses de fevereiro e março de 

2009, que a altura virtual está oscilando acima de 300 km, correspondendo a fase 

máxima do TPWID (ver, por exemplo, os dias 7 de fevereiro e 7-10 de março). Quando 

a fase do TPWID é máxima, há formação de ESF jovem (entre 18:00 LT e 21:00 LT). 

De modo contrário, quando a fase do TPWID é mínima (ver, por exemplo, os dias 14 e 

22 de fevereiro e 29-31 de março), há formação de ESF fóssil (após às 21:00 LT). Para 

o período entre os meses de abril e início de setembro de 2009, observa-se pouca 

variação dia-a-dia da altura virtual (com oscilações abaixo de 300 km) e nesse período, 

houve um predomínio de ESF fóssil. Isto indica que as oscilações do tipo TPWID não 

desempenharam um papel relevante para a formação de ESF jovem. No entanto, para 

vários dias dos meses entre outubro de 2009 e março de 2010, houve uma elevação da 

altura virtual da camada F (em 50 km comparado com os 6 meses anteriores) 

observado entre 19:00 LT e 20:00 LT. Nesse período, a variação dia-a-dia da altura 

virtual oscila bem acima dos 300 km e apresenta amplitudes de até 100 km. Esse 

período também apresentou forte formação de ESF jovem. Da mesma forma, verifica-se 

que quando a fase do TPWID é máxima (ver, por exemplo, os dias 03-04 de outubro e 

21-23 de novembro), há formação de ESF jovem e quando a fase é mínima (ver, por 

exemplo, os dias 30 de novembro e 8 de dezembro), há formação de ESF fóssil. 

Portanto, as observações mostraram que quanto mais alta é a altura virtual, mais cedo 

os ESFs são gerados (entre 18:00 LT e 21:00 LT) e quanto mais baixa é a altura virtual 

(desde que não seja abaixo de 300 km), mais tarde os ESFs são gerados (após as 

21:00 LT). É importante mencionar que, a deriva vertical (E x B) é realística quando a 

altura da camada F é igual ou superior a 300 km, pois abaixo dessa altura, a 
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recombinação química pode causar uma aparente deriva, a qual precisa ser corrigida 

(BITTENCOURT; ABDU, 1981; ABDU et al., 2004). Em adição, a estação de PAL em 

abril de 2010 mostra baixa ocorrência de ESF jovem, similar ao mesmo período de 

2009 (Figuras 5.16 e 5.19). 

 

A estação de SJC, de janeiro de 2009 para abril de 2010, mostra em quase 

todas as noites, a ocorrência de ESF gerado após as 21:00 LT ou ausência de ESF 

(Figuras 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19). Mas em algumas noites de SJC (ver, por exemplo, os 

dias 27 de outubro, 14 e 23 de novembro e 2 e 20 de dezembro), há ESF observado 

logo após às 21:00 LT (no máximo duas horas após), ao contrário de PAL, que mostra 

forte ESF jovem. Isto indica que o ESF observado em PAL (próxima a região equatorial) 

se estendeu para a região de baixa latitude, formando uma irregularidade ionosférica de 

grande escala ou bolhas de plasma. Então este cenário, provavelmente é devido à 

presença de oscilações do tipo TPWID intensificando a geração de ESF. Em adição, 

SJC mostra a ocorrência de ESF, observado entre 18:00 LT e 21:00 LT, em algumas 

noites no período entre janeiro e fevereiro de 2009 (ver, por exemplo, os dias 31 de 

janeiro e 2 de fevereiro). No mesmo período, PAL (para essas mesmas noites) mostra 

também a ocorrência de ESF jovem, indicando bolhas de plasma (ver Figuras 5.16 e 

5.19). 

 

As observações de GPS em PAL, de janeiro de 2009 para abril de 2010, 

mostram períodos com flutuações de fase jovem (observados entre 18:00 LT e 21:00 

LT) e fósseis (observados após às 21:00 LT), similar as observações realizadas por 

ionossondas. Os períodos entre janeiro e março de 2009 e abril de 2010 mostram 
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moderada e baixa ocorrência de flutuações de fase jovem, respectivamente (Figuras 

5.20 e 5.23). Já o período entre abril e início de setembro de 2009, mostra baixa 

variação do VTEC e consequentemente muito baixa ocorrência de flutuações de fase 

(Figuras 5.20, 5.21 e 5.22). Por outro lado, da metade de setembro de 2009 até março 

de 2010, PAL mostra uma ocorrência mais alta de flutuações de fase jovem (maiores 

variações do VTEC) (Figuras 5.22 e 5.23). Essas observações concordam com as 

observações realizadas por ionossondas e isto possivelmente indica a influência de 

TPWID fortalecendo a geração de flutuações de fase, da mesma forma que os ESFs. 

 

As observações de GPS em SJC, de janeiro para aproximadamente metade de 

fevereiro de 2009 (Figura 5.20) e de outubro de 2009 para março de 2010 (Figuras 5.22 

e 5.23), mostram predomínio de flutuações de fase observadas após as 21:00 LT. 

Entretanto, de aproximadamente metade de fevereiro para setembro de 2009 (Figuras 

5.20, 5.21 e 5.22), SJC mostra nenhuma flutuação de fase. Este fato é possivelmente 

devido as mais baixas variações no VTEC observadas entre 19:00 LT e 20:00 LT. Em 

relação a algumas noites no período da metade de janeiro para o início de fevereiro de 

2009 e de outubro para dezembro de 2009, existem flutuações de fase (observadas 

entre 18:00 LT e 21:00 LT e também após as 21:00 LT), com maiores variações do 

VTEC, concordando com as observações de sondagem ionosférica. Portanto, as 

observações realizadas por estações de GPS e de ionossondas em PAL e SJC, para 

grande parte do período analisado, mostram resultados semelhantes no que diz 

respeito à geração de irregularidades ionosféricas equatoriais.  
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Uma importante questão a ser levantada é em relação ao mecanismo físico, 

com o qual as ondas planetárias interagem em altitudes ionosféricas, modulando a 

amplitude do campo elétrico do PRE e consequentemente o movimento da camada F. 

Como já é conhecido, o campo elétrico do PRE surge devido ao dínamo da camada F. 

Durante e após o pôr-do-sol, entre aproximadamente 18:00 LT e 21:00 LT, ocorre uma 

abrupta subida da camada F em razão do campo elétrico E dirigido para leste, gerado 

pelo dínamo da camada F, juntamente com o campo magnético B dirigido para norte 

(deriva E x B). Este campo elétrico gerado depende do vento zonal U e da 

condutividade da camada E, dada por (HEELIS et al., 1974; ABDU et al., 2003b; 

2006a):  

 

  EFF0yz /BUE                                                                              (5.1) 

 

onde Uy é o vento termosférico zonal, B0 é a intensidade do campo magnético terrestre 

e F  e E  são as condutividades integradas das camadas F e E, respectivamente. 

Devido ao decaimento da condutividade da camada E durante e após o pôr-do-sol, o Ez 

tende a aumentar no período noturno. Então, nós podemos apontar que, se as ondas 

planetárias penetrarem em altitudes em torno de 150 a 200 km, as mesmas poderiam 

modular diretamente a velocidade do vento termosférico zonal, resultando na direta 

modulação do dínamo da camada F, como explicado também por Takahashi et al. 

(2006; 2007). Essa idéia também é sustentada por outros investigadores (ver, por 

exemplo, ABDU et al., 2006b; ABDU; BRUM, 2009; BERTONI et al., 2011). Portanto, as 
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ondas planetárias, referenciadas aqui por TPWID, têm relevante papel na modulação 

da amplitude do PRE e consequentemente, na variabilidade dia-a-dia do espalhamento. 

 

Vários investigadores têm identificado outros fatores, além de ondas 

planetárias, que são responsáveis pela variabilidade dia-a-dia na geração de ESF e 

bolhas de plasma (SEKAR; SUHASINI; RAGHAVARAO, 1994; RAGHAVARAO et al., 

1999; TSUNODA, 2006; 2008). Sekar, Suhasini e Raghavarao (1994) propôs que a 

variabilidade dia-a-dia dos ventos meridionais poderiam ser responsáveis para a 

variabilidade dia-a-dia na ocorrência de ESF. Por outro lado, Tsunoda (2008) 

evidenciou que o aparecimento de estruturas de ondas de larga escala (large-scale 

wave structure - LSWS) na base da camada F é o mais direto precursor de ESF que a 

elevação da camada F após o pôr-do-sol e assim contribui para a variabilidade dia-a-dia 

do ESF. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE A INTENSA TEMPESTADE 

GEOMAGNÉTICA OCORRIDA EM 07 DE SETEMBRO DE 2002 

 

Este capítulo apresenta os resultados e discussões sobre o estudo de uma 

intensa tempestade geomagnética ocorrida em 07-09 de setembro de 2002 no setor 

americano durante a atividade solar máxima do ciclo solar 23 (ABREU et al., 2010b), o 

qual se concentra nos distúrbios ionosféricos propagantes (traveling ionospheric 

disturbances - TIDs). Os TIDs são irregularidades no plasma ionosférico de média e 

grande escala, movendo-se com velocidades da ordem de dezenas a poucas centenas 

de quilômetros por hora, por distâncias horizontais de milhares de quilômetros em 

regiões de altas, médias e baixas latitudes. Foram utilizados dados observados por três 

estações de ionossonda digital do tipo CADI (Canadian Advanced Digital Ionosonde), 

três estações de ionossonda do tipo DPS (Digisonde Portable Sounder) e doze 

estações do sistema de posicionamento global (GPS). As estações de ionossondas e 

GPS estão localizadas na região equatorial e em médias e baixas latitudes em ambos 

os hemisférios (norte e sul) no setor americano.  Os dados das estações de 

ionossondas no território brasileiro foram obtidos da Rede da Universidade do Vale do 

Paraíba (UNIVAP) e os dados das estações internacionais foram obtidos da Digital 

Ionogram DataBase (DIDBase). Os dados das estações de GPS foram obtidos da Rede 

Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), disponibilizados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), do Serviço Internacional de GNSS (International 

GNSS Service - IGS) e do Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 

(SIRGAS). A Tabela 6.1 e a Figura 6.1 apresentam detalhes das localizações, assim 
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como suas coordenadas geográficas das estações de ionossonda e GPS utilizadas 

para o estudo da intensa tempestade, e a localização do equador magnético no mapa. 

 

Tabela 6.1 – Detalhes das localizações e das coordenadas geográficas e dip latitudes das 
estações de GPS e ionossonda digital (ID) utilizadas. 
Fonte: Abreu et al. (2010b) 

Localização (Sigla) Inst. Coordenadas Dip Lat. Hora Local 

Bermuda (BRMU) GPS 32,4º N, 64,7º O 39,4º N UT – 4 h 

St. Croix (CRO1) GPS 17,4º N, 64,3º O 25,4º N UT – 4 h 

Recife (RECF) GPS 8,1º S, 35,0º O 13,1º S UT – 3 h 

Salvador (SALV) GPS 13,0º S, 38,5º O 15,16º S UT – 3 h 

Cuiabá (CUIB) GPS 15,6º S, 56,1º O 7,15º S UT – 4 h 

Brasília (BRAZ) GPS 15,9º S, 47,9º O 11,7º S UT – 3 h 

Viçosa (VICO) GPS 20,8º S, 42,9º O 18,6º S UT – 3 h 

P. Prudente (UEPP) GPS 22,1º S, 51,4º O 14,9º S UT – 3 h 

R. de Janeiro (RIOD) GPS 22,8º S, 43,3º O 19,8º S UT – 3 h 

Bahia Blanca (VBCA) GPS 38,7º S, 62,3º O 22,4º S UT – 4 h 

Rawson (RWSN) GPS 43,3º S, 65,1º O 24,7º S UT – 4 h 

Rio Grande (RIOG) GPS 53,8º S, 67,8º O 30,6º S UT – 4 h 

Dyess AFB (DYE) ID 32,4º N, 99,8º O 42,4º N UT – 4 h 

Manaus (MAN) ID 2,9º S, 60,0º O 6,4º N UT – 4 h 

Palmas (PAL) ID 10,2º S, 48,2º O 5,7º S UT – 3 h 

Jicamarca (JIC) ID 12,0º S, 76,8º O 0,05º S UT – 5 h 

S. J. dos Campos (SJC) ID 23,2º S, 45,9º O 17,6º S UT – 3 h 

Port Stanley (PST) ID 51,6o S, 57,9o O 29,9o S UT – 4 h 
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Figura 6.1 – Mapa mostrando as localizações das estações de ionossonda digital e GPS 
utilizadas no presente estudo. O equador magnético também é mostrado.  
Fonte: Abreu et al. (2010b) 
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6.1 Apresentação dos Resultados 

 

Para o estudo da intensa tempestade geomagnética foram gerados gráficos 

distintos, cujos mesmos foram padronizados em 6 diferentes tipos: gráfico dos 

parâmetros interplanetários e índices geomagnéticos, gráfico do conteúdo total de 

elétrons na vertical (VTEC), gráfico da frequência crítica da camada F2 (foF2), gráfico 

da altura virtual mínima da camada F (h’F),  gráfico mostrando a propagação do TID do 

tipo “solitário” e gráfico das flutuações de fase ou taxas de variações do TEC (ROT). 

 

A Figura 6.2 mostra as variações da velocidade e densidade do vento solar e 

da componente Bz do campo magnético interplanetário (IMF), obtidos do satélite ACE. 

A Figura 6.2 também mostra as variações dos índices geomagnéticos AE (indicador do 

eletrojato auroral), Dst (intensidade da corrente anelar) e Kp (intensidade da 

tempestade). Todos os dados estão no período entre 06 e 09 de setembro de 2002. A 

porção de fundo amarelo e azul destaca a fase principal e fase de recuperação da 

tempestade geomagnética, respectivamente. Também, a seta vertical indica o início da 

tempestade (sudden commencement – SC). 

 

A Figura 6.3 mostra as variações do conteúdo total de elétrons na vertical 

(VTEC), obtidas por 12 estações de GPS para o período entre 06 e 09 de setembro de 

2002. Os valores do VTEC foram calculados com um ângulo de elevação maior que 

30º. As variações do VTEC para o período perturbado são mostradas em linhas 

vermelhas e para o período calmo são mostradas faixas pretas correspondendo a  1 

desvio padrão em torno da média dos dias calmos (16, 17, 18 e 19 de setembro). A 
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porção de fundo amarelo e azul destaca a fase principal e a fase de recuperação da 

tempestade geomagnética, respectivamente.  

 

As Figuras 6.4 e 6.5 mostram respectivamente, os parâmetros ionosféricos, 

frequência crítica da camada F2 (foF2) e altura virtual mínima da camada F (h’F) para o 

período entre 06 e 09 de setembro de 2002. O primeiro painel mostra os dados 

observados em DYE, do segundo painel até o quinto mostram respectivamente, os 

dados observados em MAN, JIC, PAL e SJC e o último painel mostra os dados 

observados em PST. Para o período calmo são mostradas faixas pretas 

correspondendo a  1 desvio padrão em torno da média dos dias calmos (16, 17, 18 e 

19 de setembro). A porção de fundo amarelo e azul destaca a fase principal e a fase de 

recuperação da tempestade geomagnética, respectivamente. A Figura 6.5 também 

mostra barras horizontais pretas indicando o ESF. 

 

A Figura 6.6 mostra (A) uma sequência de mapas indicando o TID do tipo 

“solitário”, propagando-se somente em sentido norte e (B) uma sequência de mapas 

indicando o TID do tipo “solitário”, propagando-se em sentido noroeste. Em ambos os 

casos, o TID do tipo “solitário” é representado pela linha preta. 

 

A Figura 6.7 mostra as flutuações de fase ou taxas de variações do TEC para o 

período entre 06 e 10 de setembro de 2002. A linha vertical tracejada indica o início da 

tempestade (sudden commencement – SC). 
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Figura 6.2 – Variações da velocidade de prótons do vento solar Vp, densidade de prótons do 
vento solar Np, componente Bz do campo magnético interplanetário (IMF) em coordenadas 
GSM e os índices geomagnéticos Dst, Kp e AE para o período de 06-09 de setembro de 2002. 
A seta vertical indica o início da tempestade (sudden commencement – SC). A porção de fundo 
amarelo e azul destaca a fase principal e a fase de recuperação da tempestade, 
respectivamente.  
Fonte: Abreu et al. (2010b) 
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Figura 6.3 – Variações do conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) obtidas por 12 
estações de GPS para o período de 06-09 de setembro de 2002 (linhas vermelhas). A faixa 
preta representa  1 desvio padrão em torno da média dos dias calmos.  A porção de fundo 
amarelo e azul destaca a fase principal e a fase de recuperação da tempestade, 
respectivamente.  
Fonte: Abreu et al. (2010b) 
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Figura 6.4 – Variações do parâmetro ionosférico foF2 obtidas em Dyess AFB (DYE), Manaus 
(MAN), Jicamarca (JIC), Palmas (PAL), São José dos Campos (SJC) e Port Stanley (PST) para 
o período de 06-09 de setembro de 2002 (linhas vermelhas). A faixa preta representa  1 
desvio padrão em torno da média dos dias calmos.  A porção de fundo amarelo e azul destaca 
a fase principal e a fase de recuperação da tempestade, respectivamente.  
Fonte: Abreu et al. (2010b) 
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Figura 6.5 – Variações do parâmetro ionosférico h’F obtidas em Dyess AFB (DYE), Manaus 
(MAN), Jicamarca (JIC), Palmas (PAL), São José dos Campos (SJC) e Port Stanley (PST) para 
o período de 06-09 de setembro de 2002 (linhas vermelhas). A faixa preta representa  1 
desvio padrão em torno da média dos dias calmos. Também, a barra horizontal preta indica a 
presença de espalhamento na camada F (ESF). A porção de fundo amarelo e azul destaca a 
fase principal e a fase de recuperação da tempestade, respectivamente.  
Fonte: Abreu et al. (2010b) 
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Figura 6.6 – (A) Sequência de mapas indicando o TID do tipo “solitário”, propagando-se 
somente em sentido norte. (B) Sequência de mapas indicando o TID do tipo “solitário”, 
propagando-se em sentido noroeste. Em ambos os casos, o TID do tipo “solitário” é 
representado pela linha preta.  
Fonte: Abreu et al. (2010b) 
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Figura 6.7 – Flutuações de fase (taxa de variação do TEC) obtidas por 12 estações de GPS 
para o período de 06-10 de setembro de 2002. A linha vertical tracejada indica o início da 
tempestade (sudden commencement – SC) 
Fonte: Abreu et al. (2010b) 
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6.2 Apresentação das Discussões 

 

O início da tempestade (sudden commencement – SC) aconteceu às 16:37 UT 

em 07 de setembro de 2002 (ver Figura 6.2). Neste instante, a componente Bz do 

campo magnético interplanetário (IMF) ficou negativa (direção sul), com valores ao 

redor de -28 nT. Ocorreu também um simultâneo e abrupto aumento na velocidade do 

vento solar de aproximadamente 400 km/s para aproximadamente 580 km/s e na 

densidade de prótons de aproximadamente 5 cm-3 para aproximadamente 20 cm-3, 

indicando a chegada de uma estrutura de choque interplanetária levando à formação de 

uma intensa tempestade geomagnética. Após o SC, durante a fase principal da 

tempestade, o índice Kp alcançou 7+ na noite de 07-08 de setembro e o índice Dst 

iniciou uma diminuição de -47 nT às 17:00 UT em 07 de setembro para -181 nT à 01:00 

UT em 08 de setembro. Como apontado por Basu et al. (2001) e de Abreu et al. 

(2010a), quando mudanças rápidas ocorrem no índice Dst durante a fase principal da 

tempestade, penetração pontual ou direta de campos elétricos de origem 

magnetosférica afeta a dinâmica da ionosfera em baixas latitudes. Às 04:00 UT em 08 

de setembro, durante a fase de recuperação da tempestade, foi observado outro 

abrupto aumento na densidade de prótons, de aproximadamente 10 cm-3 para 

aproximadamente 25 cm-3 (ver Figura 6.2). No mesmo instante, a componente Bz do 

IMF estava positiva (direção norte). A Figura 6.2 também mostra fortes flutuações no 

índice AE entre aproximadamente 16:37 UT e 24:00 UT em 07 de setembro, indicando 

a injeção de energia em latitudes aurorais causando aquecimento Joule. Como 

discutido por Kosch e Nielsen (1995), o aquecimento Joule parece estar linearmente 

relacionado ao aumento do índice AE. Como apontado por numerosos autores, esta 
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energia adicional pode levar a um distúrbio atmosférico propagante (traveling 

atmospheric disturbance – TAD) e a sua interação com a ionosfera pode gerar um 

distúrbio ionosférico propagante de grande escala (Large-Scale TID – LSTID) 

(CROWLEY; WILLIAMS, 1987; LIMA et al., 2004). 

 

6.2.1 Fase Principal da Tempestade 

 

Os dados do conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) (ver Figura 6.3) 

durante a fase principal da tempestade mostram uma fase positiva (ou tempestade 

ionosférica positiva) em médias latitudes em ambos os hemisférios (norte e sul da 

América). No hemisfério norte, a fase positiva foi notada em BRMU e CRO1 entre 

aproximadamente 18:00 UT e 22:00 UT, após o SC durante a fase principal. O 

parâmetro ionosférico foF2 (Figura 6.4) observado em DYE (média latitude no 

hemisfério norte) não mostrou mudanças significativas em comparação com os dias 

calmos. Essa diferença de comportamento para os valores do VTEC e do foF2 está 

provavelmente relacionada as variações locais, já que as estações de GPS e 

ionossonda estão separadas por aproximadamente 35º em longitude. Entretanto, a fase 

positiva do VTEC no hemisfério sul foi observada em RIOG, RWSN e VBCA, mas 

ocorreu durante a fase principal e nas 5 primeiras horas da fase de recuperação (ver 

Figura 6.3). No mesmo instante, uma fase positiva foi observada no foF2 na estação de 

PST (Figura 6.4). De acordo com Werner et al. (1999), distúrbios atmosféricos 

propagantes (TADs) e mudanças em grande escala na circulação de ventos estão 

principalmente relacionadas a fase positiva. Entretanto, esta fase positiva pode estar 

relacionada a um TID do tipo “solitário” observado no hemisfério sul (ver Figura 6.5). 
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Também, durante a fase principal, os valores do VTEC na região equatorial e 

em baixas latitudes não estavam perturbados pela tempestade geomagnética. Ainda 

assim, os valores do foF2 na região equatorial, mostraram uma curta fase negativa (ou 

tempestade ionosférica negativa) (ver Figura 6.4, JIC). Isto indica que ocorreu alguma 

redistribuição no perfil de densidade de elétrons que gerou uma fase negativa curta 

observada no foF2, não afetando os valores do VTEC. 

 

6.2.2 Fase de Recuperação da Tempestade 

 

Durante a fase de recuperação da tempestade, o VTEC no hemisfério norte em 

médias latitudes mostrou uma forte e longa fase negativa (BRMU e CRO1) (ver Figura 

6.3). Também, é possível observar que o foF2 em DYE (estação em média latitude no 

hemisfério norte) tem uma variação diária similar aos dias calmos. Esta diferença de 

comportamento entre o VTEC e o foF2 está provavelmente associada a variações 

locais, já que as estações de GPS e ionossonda estão bem separadas em longitude. A 

longa fase negativa observada no hemisfério norte está possivelmente associada com a 

diminuição da taxa de O/N2 (DANILOV; MOROZOVA, 1985; PROLSS; WERNER, 

2002). 

 

Por outro lado, o VTEC em médias latitudes no hemisfério sul (VBCA, RWSN e 

RIOG), durante a fase de recuperação, não alterou seu comportamento em relação ao 

período calmo. Também, ocorreu uma fraca fase positiva na região equatorial e de 

baixas latitudes (de RECF para RIOD) durante a fase de recuperação (08 de setembro). 

A mesma fase positiva observada no VTEC em baixas latitudes, também é observada 
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pelo foF2 em PAL e SJC. Provavelmente, a fase positiva observada no hemisfério sul 

está relacionada à passagem de um TID do tipo “solitário” durante a fase de 

recuperação em latitudes baixas e equatorial. Como mencionado por Bauske e Prolss 

(1998), os ventos são mais importantes para os efeitos de fase positiva do que as 

mudanças de composição neutra. Também, Werner, Bauske e Prolss (1999) mostraram 

que as mudanças de composição (perturbações da taxa de O/N2) não são suficientes 

para explicar os efeitos de fases positivas e TADs. Mudanças na circulação de ventos 

em grande escala estão principalmente ligadas a explicação para a fase positiva 

observada. Por outro lado, a fase negativa pode ser explicada por mudanças na 

composição neutra (PROLSS; WERNER, 2002; PROLSS, 2003). 

 

Finalmente, durante o último dia da fase de recuperação (09 de setembro), os 

valores do VTEC de médias latitudes para a região equatorial retomaram variações 

calmas. Portanto, os dados mostram claramente que existe uma resposta assimétrica 

nos hemisférios em médias latitudes durante a fase de recuperação. 

 

6.2.3 Distúrbio Ionosférico Propagante do Tipo “Solitário” 

 

A Figura 6.5 mostra a variação diária da altura virtual mínima (h’F) para o 

período entre 06-09 de setembro de 2002. Os dados do parâmetro ionosférico cobrem 

de médias latitudes em ambos os hemisférios para a região equatorial (DYE, MAN, JIC, 

PAL, SJC e PST). 
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 Uma das mais interessantes características observadas no comportamento do 

h’F durante o período perturbado é a propagação de um TID do tipo “solitário” de média 

latitude para a região equatorial no hemisfério sul. Os valores máximos de h’F foram 

observados em PST (média latitude), SJC (baixa latitude), PAL (próxima a região 

equatorial) e JIC (região equatorial), aproximadamente às 02:00 UT, 02:45 UT, 06:45 

UT e 09:15 UT, respectivamente. Na Figura 6.5, a linha azul liga os picos do TID para 

mostrar as características de propagação. 

 

Logo parece evidente que, este TID do tipo “solitário” foi gerado em alta latitude 

durante a fase principal da tempestade (07 de setembro) e propagou-se para a região 

equatorial. O TID alcançou a baixa latitude e a região equatorial durante a fase de 

recuperação (08 de setembro). Este TID do tipo “solitário”, após viajar a poucos 

milhares de quilômetros, chegou à região equatorial com frente de onda maior do que 

foi originalmente observado em média latitude. Por outro lado, esse pico não estava 

presente na estação de MAN, sugerindo que o TID do tipo “solitário”, propagou-se 

somente no hemisfério magnético sul. 

 

Porém, se assumirmos que o TID do tipo “solitário” propagou-se somente em 

sentido norte (mostrado pela linha preta na Figura 6.6A), então parece que existem 

duas significativas inconsistências na análise. Essas inconsistências se devem ao fato 

de que PST está a 51,6º S de latitude, SJC a 23,2º S e PAL a 10,2º S e observando os 

horários máximos dos valores de h´F em cada uma dessas estações, nós obtemos 

velocidades de propagação muito diferentes. À distância entre PST e SJC é dada pela 

expressão ( s  = 51,6º - 23,2º = 28,4º   3152,4 km ou 3152400 m, sabendo que 1 grau 
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de latitude corresponde a uma distância de aproximadamente 111 km) e o tempo 

decorrido entre o valor máximo de h´F observado em PST e em SJC é de ( t = 45 min. 

ou 2700 s). Portanto, a velocidade de propagação do TID de PST para SJC ( s / t ) 

supera os 1000 m/s. Por outro lado, à distância entre SJC e PAL é de ( s  = 23,2º - 

10,2º = 13º   1443 km ou 1443000 m) e o tempo decorrido entre o valor máximo de h´F 

observado em SJC e em PAL é de ( t  = 4h = 240 min. ou 14400 s). Assim, a 

velocidade de propagação do TID de SJC para PAL ( s / t ) é de aproximadamente 

100 m/s. 

 

Existem fortes discrepâncias entre as velocidades de média latitude para baixa 

latitude (PST para SJC) e de baixa latitude para região equatorial (SJC para PAL). A 

velocidade de aproximadamente 1000 m/s é muito mais alta quando comparada com 

velocidades obtidas em outras investigações (FAGUNDES et al., 1995; LEE et al., 

2002; LIMA et al., 2004). Também, não é de se esperar que a velocidade do TID 

mudasse muito durante a propagação de média latitude para região equatorial. 

 

Assim, se assumirmos que o TID do tipo “solitário” propagou-se somente em 

sentido norte, o TID deveria chegar quase simultaneamente em PAL e JIC, mas 

primeiro chegou a JIC e um pouco depois em PAL, sabendo que, JIC está localizada a 

12,0º S e PAL a 10,2º S. As observações mostram exatamente o contrário, ex., o TID 

do tipo “solitário” chega primeiro em PAL e somente 02h30min depois, chega a JIC. O 

longo tempo de atraso entre JIC e PAL (02h30min) sugere que o TID do tipo “solitário” 

teve uma componente zonal de propagação. Se assumirmos que o TID do tipo 
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“solitário” propaga-se em sentido noroeste (mostrado pela linha preta na Figura 6.6B), 

então o TID tem componentes de velocidade zonal e meridional. 

 

Portanto, solucionado o problema da direção de propagação, é possível 

resolver o problema da alta velocidade inferida de PST para SJC e o tempo de atraso 

entre PAL e JIC. Agora, as duas inconsistências mencionadas acima são resolvidas. 

Deste modo, podemos concluir que o TID do tipo “solitário” propaga-se com velocidade 

de aproximadamente 100 a 300 m/s, chegando primeiro a PAL e depois em sentido a 

JIC. 

 

Por outro lado, os valores do h’F observados na estação de DYE não 

mostraram nenhuma atividade causada por TID. Isto indica que a resposta ionosférica 

para a tempestade geomagnética foi diferente nos hemisférios norte e sul, apesar de 

que deveríamos esperar respostas ionosféricas similares em ambos os hemisférios 

durante o equinócio de setembro. Entretanto, como existe uma separação entre os 

equadores geográfico e magnético nesta região longitudinal, e como a dinâmica 

ionosférica é bastante controlada pelo campo magnético, algum comportamento 

assimétrico é esperado, até durante os meses de equinócio. 

  

6.2.4 Irregularidades Ionosféricas Equatoriais 

 

A Figura 6.7 mostra as flutuações de fase (taxa de variação do TEC) para o 

período entre 06-10 de setembro de 2002. Como apontado por Aarons, Mendillo e 
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Yantosca (1997), as flutuações de fase indicam a presença de irregularidades 

ionosféricas de ordem quilométrica. 

 

É notada em 06-07 de setembro (noite calma) e em 09-10 de setembro (última 

noite da fase de recuperação) a presença de irregularidades ionosféricas equatoriais 

nas estações em região equatorial para baixa latitude (RECF para RIOD, Figura 6.7). 

Essas irregularidades aparecem em torno das 23:00 UT (20:00 LT), primeiro próxima a 

região equatorial (ver estação de RECF) e subsequentemente (iniciando ao redor das 

24:00 UT (21:00 LT)), as irregularidades são observadas em estações com latitudes 

mais altas (ver ex. estações de VICO e UEPP). Isto é um cenário clássico em que 

esperaríamos irregularidades ionosféricas equatoriais de grande escala ou bolhas de 

plasma se estendendo da região equatorial para baixa latitude em ambos os 

hemisférios. Cabe mencionar que as irregularidades de grande escala elevam-se na 

região equatorial (OTSUKA et al., 2002b). 

 

Entretanto, na noite de 07-08 de setembro, durante o fim da fase principal e 

primeiro dia da fase de recuperação da tempestade, as irregularidades estão presentes 

em latitudes médias, baixas e equatorial, no hemisfério sul em diferentes horários 

(Figura 6.7). A característica peculiar desta noite é um completo assincronismo do 

horário inicial das irregularidades. As características observadas são possivelmente 

causadas por uma combinação de campo elétrico do pico pré-reversão (PRE) no pôr-

do-sol na região equatorial que gerou espalhamento na camada F (ESF) em grande 

escala e pela passagem de um TID do tipo “solitário” que elevou a base da camada F, 
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criando condições favoráveis para a geração de ESF em médias latitudes e região 

equatorial. 

 

Aparentemente, só o lado oeste na região equatorial brasileira (MAN, Figura 

6.5) teve ESF em grande escala gerado pela rápida elevação da camada F devido ao 

PRE (ver também as flutuações de fase em CUIB e UEPP, Figura 6.7). Os valores do 

h’F em MAN e PAL (Figura 6.5) reforçam essa idéia, devido a elevação da camada F 

ser mais forte em MAN (lado oeste brasileiro) e mais fraco em PAL (parte central do 

Brasil), sugerindo novamente que existiu um gradiente latitudinal na rápida elevação da 

camada F no período do pôr-do-sol. 

 

Assim, o lado leste e central do Brasil não teve um forte PRE nesta noite (de 07 

para 08 de setembro), consequentemente não existiu nenhuma formação de ESF neste 

setor. Entretanto, a frente do TID do tipo “solitário” primeiro alcançou o lado leste na 

região equatorial brasileira (ver Figura 6.6B). Isto resultou em uma rápida elevação da 

base da camada F, na qual criou condições favoráveis para a geração do ESF. As 

flutuações de fase podem ser vistas em RECF, SALV, BRAZ e VICO (Figura 6.7). 

 

Por outro lado, foram observadas flutuações de fase nas estações em médias 

latitudes (VBCA e RWSN na Argentina, Figura 6.7). Essas flutuações de fase indicam a 

presença de irregularidades e estas irregularidades coincidem com a passagem do TID 

do tipo “solitário” nesses lugares. Provavelmente as irregularidades geradas foram 

causadas pela passagem deste TID do tipo “solitário”. A camada F foi elevada por este 

TID do tipo “solitário” criando condições favoráveis para a geração do ESF, via 
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instabilidade Perkins (irregularidades do plasma na região de médias latitudes) 

(KELLEY et al., 2003; PIMENTA et al., 2008).  
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7 – RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE A SUPERTEMPESTADE 

GEOMAGNÉTICA OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2005 

 

Este capítulo apresenta os resultados e discussões sobre o estudo de uma 

supertempestade geomagnética ocorrida em 15-16 de maio de 2005 no setor brasileiro 

durante a atividade solar mínima do ciclo solar 23 (ABREU et al., 2011), o qual se 

concentra nos distúrbios ionosféricos envolvendo campos elétricos e ventos originados 

da interação magnetosfera-ionosfera. O critério para a existência de supertempestade 

geomagnética adotada neste trabalho foi utilizar o índice Dst < –250 nT (ABREU, 2007). 

Foram utilizados dados observados por duas estações de ionossondas digitais do tipo 

CADI (Canadian Advanced Digital Ionosonde) e quatro estações do sistema de 

posicionamento global (GPS). As estações de ionossonda e GPS estão localizadas na 

região equatorial e em baixas latitudes no setor brasileiro.  Os dados das estações de 

ionossonda no território brasileiro foram obtidos da Rede da Universidade do Vale do 

Paraíba (UNIVAP). Os dados das estações de GPS foram obtidos da Rede Brasileira 

de Monitoramento Contínuo (RBMC), disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A Tabela 7.1 e a Figura 7.1 apresentam detalhes das 

localizações, assim como suas coordenadas geográficas das estações de ionossonda e 

GPS utilizadas para o estudo da supertempestade, e a localização do equador 

magnético no mapa. 
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Tabela 7.1 – Detalhes das localizações e das coordenadas geográficas e dip latitudes das 
estações de ionossonda digital (ID) e GPS utilizadas. Para todas as estações LT = UT – 3h. 
Fonte: Abreu e Brum (2011) 

Localização (Símbolo) Instrumentação Coordenadas Dip. Lat. 
Belém (BELE) GPS 01,4º S, 48,4º O 01,8º N 

Brasília (BRAZ) GPS 15,9º S, 47,9º O 11,3º S 
P. Prudente (UEPP) GPS 22,1º S, 51,4º O 14,4º S 
Porto Alegre (POAL) GPS 30,1º S, 51,1º O 20,5º S 

Palmas (PAL) ID 10,2º S, 48,2º O 05,7º S 
S. J. dos Campos (SJC) ID 23,2º S, 45,9º O 17,6º S 

 
 
 
Figura 7.1 – Mapa mostrando as localizações das estações de ionossonda digital e GPS 
utilizadas no presente estudo. O equador magnético também é mostrado.  
Fonte: Abreu et al. (2011) 
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7.1 Apresentação dos Resultados 

 

Para o estudo da supertempestade geomagnética foram gerados gráficos 

distintos, cujos mesmos foram padronizados em 7 diferentes tipos: gráfico dos 

parâmetros interplanetários e índices geomagnéticos, gráfico da altura virtual mínima da 

camada F (h’F), gráfico da altura virtual para 6 diferentes frequências (entre 3 e 8 MHz), 

gráfico da altura do pico da camada F2 (hpF2), gráfico da frequência crítica da camada F2 

(foF2), gráfico do conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) e gráfico das flutuações 

de fase ou taxas de variações do TEC (ROT). 

 

A Figura 7.2 mostra as variações do campo magnético interplanetário total 

(IMF) B e da componente Bz do IMF em coordenadas GSM e da velocidade Vp e 

densidade Np do vento solar obtidos do satélite ACE. A Figura 7.2 também mostra as 

variações dos índices geomagnéticos AE (indicador do eletrojato auroral), Kp 

(intensidade da tempestade) e Dst (intensidade da corrente anelar). Todos os dados 

estão no período entre 14 e 17 de maio de 2005. A seta vertical indica o início súbito da 

tempestade (sudden storm commencement – SSC). 

 

As Figuras 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 mostram respectivamente, os parâmetros 

ionosféricos altura virtual mínima da camada F (h’F), altura virtual para 6 diferentes 

frequências, altura do pico da camada F2 (hpF2) e frequência crítica da camada F2 

(foF2) para o período entre 14 e 17 de maio de 2005. Com exceção feita a Figura 7.4, 

que mostra a altura virtual somente para os dias 15 e 16 de maio. O primeiro painel 

mostra os dados observados em PAL e o segundo, os dados observados em SJC. Para 
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o período calmo são mostradas faixas verdes correspondendo a  1 desvio padrão em 

torno da média dos dias calmos (23, 24 e 25 de maio). A Figura 7.3 mostra barras 

horizontais pretas indicando o ESF. A seta vertical indica o início súbito da tempestade 

(sudden storm commencement – SSC). 

 

A Figura 7.7 mostra as variações do conteúdo total de elétrons na vertical 

(VTEC) obtidas por 4 estações de GPS para o período entre 14 e 17 de maio de 2005. 

Os valores do VTEC foram calculados com um ângulo de elevação maior que 30º. As 

variações do VTEC para o período perturbado são mostradas em linhas vermelhas e 

para o período calmo são mostradas em linhas verdes. A seta vertical indica o início 

súbito da tempestade (sudden storm commencement – SSC). 

 

A Figura 7.8 mostra as flutuações de fase ou taxas de variações do TEC para o 

período entre 14 e 17 de maio de 2005. A linha vertical tracejada indica o início súbito 

da tempestade (sudden storm commencement – SSC). 
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Figure 7.2 – Variações do campo magnético interplanetário total (IMF) B e componente Bz do 
IMF em coordenadas GSM, da velocidade de próton do vento solar Vp, densidade de próton do 
vento solar Np e os índices geomagnéticos AE, Kp e Dst para o período de 14-17 de maio de 
2005. A seta vertical indica o início súbito da tempestade (sudden storm commencement – 
SSC).  
Fonte: Abreu et al. (2011) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 160

Figure 7.3 – Variações do parâmetro ionosférico h’F obtidas em Palmas (PAL) e São José dos 
Campos (SJC) para o período de 14-17 de maio de 2005 (linhas vermelhas). A faixa verde 
representa  1 desvio padrão em torno da média dos dias calmos. Também, a barra horizontal 
preta indica a presença de espalhamento na camada F (ESF). A seta vertical indica o início 
súbito da tempestade (sudden storm commencement – SSC).  
Fonte: Abreu et al. (2011) 
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Figure 7.4 – Variações do parâmetro ionosférico h’F para 6 diferentes frequências (entre 3 e 8 
MHz) obtidas em Palmas (PAL) e São José dos Campos (SJC) para o período de 15-16 de 
maio de 2005. A seta vertical indica o início súbito da tempestade (sudden storm 
commencement – SSC).  
Fonte: Abreu et al. (2011) 
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Figure 7.5 – Variações do parâmetro ionosférico hpF2 obtidas em Palmas (PAL) e São José 
dos Campos (SJC) para o período de 14-17 de maio de 2005 (linhas vermelhas). A faixa verde 
representa  1 desvio padrão em torno da média dos dias calmos. A seta vertical indica o início 
súbito da tempestade (sudden storm commencement – SSC).  
Fonte: Abreu et al. (2011) 
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Figure 7.6 – Variações do parâmetro ionosférico foF2 obtidas em Palmas (PAL) e São José dos 
Campos (SJC) para o período de 14-17 de maio de 2005 (linhas vermelhas). A faixa verde 
representa  1 desvio padrão em torno da média dos dias calmos. A seta vertical indica o início 
súbito da tempestade (sudden storm commencement – SSC).  
Fonte: Abreu et al. (2011) 
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Figura 7.7 – Variações do conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) obtidas por 4 estações 
de GPS para o período de 15-17 de maio de 2005 (linhas vermelhas). A linha verde representa 
a variação do dia calmo (dia 14).  A seta vertical indica o início súbito da tempestade (sudden 
storm commencement – SSC).  
Fonte: Abreu et al. (2011) 
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Figura 7.8 – Flutuações de fase (taxa de variação do TEC) obtidas por 4 estações de GPS para 
o período de 14-17 de maio de 2005. A linha vertical tracejada indica o início súbito da 
tempestade (sudden storm commencement – SSC).  
Fonte: Abreu et al. (2011) 
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7.2 Apresentação das Discussões 

 

O início súbito da tempestade (sudden storm commencement – SSC) 

aconteceu às 02:39 UT em 15 de maio de 2005 (ver Figura 7.2). Neste instante, a 

componente Bz do campo magnético interplanetário (IMF) ficou negativo (direção sul), 

com valores ao redor de -45 nT. Ocorreu também um simultâneo e abrupto aumento na 

velocidade do vento solar de aproximadamente 400 km/s para aproximadamente 1000 

km/s e na densidade de prótons de aproximadamente 4 cm-3 para aproximadamente 30 

cm-3, indicando a chegada de uma estrutura de choque interplanetária levando à 

formação de uma supertempestade geomagnética. Após o SSC, durante a fase 

principal da tempestade, o índice Kp alcançou 8+ na manhã do dia 15 de maio e o 

índice Dst iniciou uma diminuição de -77 nT às 07:00 UT para -263 nT às 09:00 UT em 

15 de maio. Quando mudanças rápidas ocorrem no índice Dst durante a fase principal 

da tempestade, penetração pontual ou direta de campos elétricos de origem 

magnetosférica afetam a dinâmica da ionosfera em regiões equatoriais e em baixas 

latitudes em ambos os lados noturno e diurno da Terra (ABDU et al., 1991b; WYGANT 

et al., 1998; BASU et al., 2001). Após às 09:00 UT em 15 de maio, iniciou uma longa 

fase de recuperação da tempestade, terminando próxima às 24:00 UT em 16 de maio 

(Figura 7.2). A Figura 7.2 mostra também uma longa e forte flutuação no índice AE 

entre aproximadamente 02:39 UT em 15 de maio e 24:00 UT em 16 de maio. Isto é um 

importante indicador de grande injeção de energia em latitudes aurorais levando ao 

aquecimento Joule. Como observado por Aksnes et al. (2004), o aquecimento Joule 

parece estar linearmente relacionado ao aumento do índice AE. 
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7.2.1 Fases Principais e Recuperação da Supertempestade  

 

As Figuras 7.3, 7.5 e 7.6 mostram que os parâmetros ionosféricos h’F, hpF2 e 

foF2 observados em PAL e SJC, exibem uma divergência em relação a média dos dias 

calmos após o SSC (02:39 UT em 15 de maio), a qual continua durante as fases 

principal e recuperação da tempestade (15 e 16 de maio). As Figuras 7.3 e 7.4 mostram 

claramente as variações do h’F em PAL e SJC. Logo após o SSC, ocorre uma elevação 

da região F em PAL e SJC na noite de 14-15 de maio (Figuras 7.3 a 7.6), 

possivelmente devido à penetração pontual ou direta de campos elétricos 

imediatamente após o SSC. Como mencionado acima, logo após o SSC durante a 

rápida diminuição (aproximadamente -90 nT/h) do índice Dst (Figura 7.2) há uma boa 

possibilidade de penetração pontual de campo elétrico de origem magnetosférica, 

resultando em elevação da camada F (ABDU et al., 1991b; WYGANT et al., 1998; 

BASU et al., 2001). Entretanto, essa elevação após a meia noite durante o período de 

tempestade resultou em bolhas de plasma (em PAL e BRAZ) somente até a baixa 

latitude magnética, as quais derivaram possivelmente para oeste.  

 

As variações do foF2 em PAL e SJC (Figura 7.6) apresentam um 

comportamento muito diferenciado após o SSC em 15 e 16 de maio, particularmente 

durante o período diurno. As variações do foF2 e hpF2 (Figura 7.5) observadas em SJC 

em 15 e 16 de maio mostram grandes períodos de flutuações, similar ao observado por 

Vijaya Lekshmi et al. (2008) para Okinawa, Japão. As variações do foF2 observadas em 

SJC (na maior parte do período por fase positiva), possivelmente são produzidas por 

ventos em sentido ao equador devido ao aquecimento em alta latitude, as quais 
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alcançam somente até a região de baixa latitude e não até próximo à região equatorial. 

Lin et al. (2005) sugeriram que os ventos em sentido ao equador durante períodos de 

tempestade são importantes e causam efeitos de fase positiva. Vijaya Lekshmi et al. 

(2008) mencionaram que a ocorrência de fases positiva e negativa em baixas latitudes, 

depende também da extensão latitudinal dos ventos em sentido ao equador. A estação 

de sondagem ionosférica de SJC não está tão longe da estação de GPS de UEPP e as 

variações do foF2 durante o período diurno observadas em SJC são muito similares as 

variações do VTEC observadas em UEPP em 15 e 16 de maio (ver Figura 7.7). As 

variações do foF2 na noite de 14-15 de maio em SJC após o SSC são muito similares à 

média de valores do período calmo, exceto um pequeno pico próximo de 06:00 UT. Na 

noite de 15-16 de maio, ambos h’F (Figura 7.3) e hpF2 (Figura 7.5) mostram em SJC 

uma incomum elevação na altura centrada em aproximadamente 04:00 UT. Isto 

possivelmente é devido a uma alteração na circulação de ventos do efeito dínamo com 

deriva positiva (em sentido para cima) durante a noite (FULLER-ROWELL et al., 2002). 

 

Os dados do conteúdo total de elétrons na vertical (VTEC) (ver Figura 7.7) 

mostram que após o SSC, uma vala é observada em BELE e uma crista é observada 

acima de UEPP, indicando o fortalecimento da anomalia equatorial no período noturno. 

Os intensos efeitos da fase positiva durante o período diurno em 15 e 16 de maio 

(particularmente em BRAZ, UEPP e POAL; longe do equador magnético) são 

possivelmente associados novamente com o fortalecimento da anomalia equatorial 

diurna. As variações do foF2 em SJC e do VTEC em UEPP e POAL são similares 

durante o período diurno em 15 e 16 de maio. Existe uma pronunciada ondulação 

próximo das 12:00 UT e 17:00 UT em 15 de maio (após a fase principal) e uma 
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pronunciada ondulação com dois picos próximos das 14:00 UT e 18:00 UT em 16 de 

maio (fase de recuperação). Por outro lado, não foi observada nenhuma ondulação 

similar do foF2 em PAL em 15 e 16 de maio. Em 15 de maio, durante o período diurno, 

as variações do foF2 são possivelmente controladas por ambos campos elétricos do 

dínamo ionosférico e ventos neutros meridionais (LU et al., 2008). Já em 16 de maio, 

uma fase positiva é observada durante o período diurno se estendendo até BELE (uma 

estação equatorial), indicando um importante papel dos ventos neutros. Isto é 

possivelmente devido a mudanças na composição neutra (aumento da densidade de 

oxigênio atômico). Balan et al. (2009) (ver também VIJAYA LEKSHMI et al., 2008) 

mencionam que efeitos diretos de ventos neutros em sentido ao equador sem efeitos de 

campos elétricos podem ser o condutor principal de mais forte fase positiva do foF2 e 

VTEC observada em baixas e médias latitudes. 

 

7.2.2 Irregularidades Ionosféricas Equatoriais 

 

A Figura 7.3 mostra a presença de espalhamento na camada F (ESF) em PAL 

para as noites de 14-15, 15-16 e 16-17 de maio. A Figura 7.8 mostra um curto período 

de flutuações de fase observada em BRAZ para a noite de 14-15 de maio (satélite 

número 24). Como apontado por Aarons, Mendillo e Yantosca (1997), as flutuações de 

fase indicam irregularidades ionosféricas da ordem de quilômetros. Em contraste com 

as observações de sondagem ionosférica, não foram observadas flutuações de fase 

nas noites de 15-16 e 16-17 de maio. Como discutido por Abdu (2001), a ocorrência de 

ESF tem variabilidade dia-a-dia e sazonal (BURKE et al., 2004; MAKELA e MILLER, 

2008). No setor brasileiro, Sahai, Fagundes e Bittencourt (2000) observaram por 
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imageamento all-sky OI 630 nm, que a ocorrência sazonal de ESF é máxima entre 

outubro e março e mínima entre maio e agosto. Considerando que o ionospheric pierce 

point (IPP) está localizado em uma altitude de 350 km (KAPLAN; HEGARTY, 2006), a 

latitude magnética para BRAZ será 15,9º S. Entretanto, as observações presentes (na 

noite de 14-15 de maio, observações de sondagem ionosférica em PAL e GPS em 

BRAZ), mostram que possivelmente nesta noite, as bolhas de plasma se estenderam 

até a baixa latitude magnética onde as flutuações de fase foram observadas. Durante a 

ocorrência da fase principal desta supertempestade geomagnética após o meio da 

noite, a região F derivou rapidamente para cima (deriva positiva) (Figura 7.3), 

resultando na geração de ESF de grande escala (bolhas de plasma), possivelmente a 

leste de PAL, as quais se moveram para oeste nesta noite perturbada 

geomagneticamente (ABDU et al., 2003a). Desde que o ESF e as flutuações de fase 

não foram observados nas estações em baixas latitudes (SJC, UEPP e POAL), o ESF 

observado em PAL e as flutuações de fase observadas em BRAZ, possivelmente 

indicam que as bolhas de plasma foram limitadas em baixa latitude magnética. 
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8 – CONCLUSÕES  

 

Este trabalho de tese objetivou investigar, através de técnicas de rádio 

frequência, dois importantes fenômenos do âmbito geofísico: as ondas planetárias e as 

tempestades geomagnéticas. 

 

No estudo das ondas planetárias, analisamos a sua relação com a variabilidade 

na formação das irregularidades ionosféricas de grandes e de médias escalas nas 

regiões equatoriais e de baixas latitudes no setor brasileiro durante a atividade solar 

mínima do ciclo solar 24. Especificamente, este estudo investigou o papel dos 

distúrbios ionosféricos de ondas planetárias propagantes (traveling planetary wave 

ionospheric disturbances – TPWIDs), modulando a amplitude do pico pré-reversão (pre-

reversal enhancement – PRE) na ionosfera equatorial e a influência do TPWID na 

variabilidade dia-a-dia do espalhamento na camada F (equatorial spread F - ESF) em 

regiões equatoriais. 

 

No estudo das tempestades geomagnéticas, analisamos os distúrbios 

ionosféricos propagantes (traveling ionospheric disturbances – TIDs) e os distúrbios 

ionosféricos envolvendo campos elétricos e ventos originados da interação 

magnetosfera-ionosfera. Ambos os eventos ocorreram durante o ciclo solar 23. 

 

Os estudos relacionados às ondas planetárias e as tempestades 

geomagnéticas foram realizados utilizando observações do sistema de posicionamento 

global (GPS) e ionossondas. 
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No estudo das ondas planetárias, foram analisados dados ionosféricos de duas 

estações de GPS e de ionossondas localizadas em Palmas (10.2º S, 48.2º O) e São 

José dos Campos (23.2º S, 45.9º O) em região equatorial e de baixa latitude no setor 

brasileiro, durante o período de janeiro de 2009 a abril de 2010. 

 

Os principais resultados relacionados a esta investigação são sumarizados a seguir: 

 

 Ambos os períodos durante a atividade solar alta e baixa em PAL, mostraram 

que o PRE ocorreu em horários próximos, com efeitos observados em SJC 

algumas horas depois de PAL. 

 

 O campo elétrico do PRE e consequentemente as variações dia-a-dia da altura 

virtual da camada F foram modulados pelos TPWIDs. 

 

 As observações utilizando ionossondas e GPS mostraram tanto em PAL quanto 

em SJC, fortes oscilações com períodos de 27 dias e ao redor de 6 a 12 dias. 

 

 Durante a alta ocorrência de ESF jovem observado em PAL, o PRE foi modulado 

pelos TPWIDs. As observações mostraram também a presença de bolhas de 

plasma, possivelmente formada devido à influência dos TPWIDs. 

 

 As observações mostraram alta ocorrência de flutuações de fase jovem em PAL, 

coincidindo com o período de alta ocorrência de ESF jovem. 
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 As observações realizadas por estações de GPS e de ionossondas em PAL e 

SJC, para grande parte do período analisado, mostraram resultados 

semelhantes no que diz respeito à geração de irregularidades ionosféricas.  

 

No estudo da intensa tempestade geomagnética (Dstmin. = -181 nT) ocorrida em 

07-09 de setembro de 2002, foram analisados dados ionosféricos de doze estações de 

GPS localizadas de Bermuda (32,4º N, 64,7º O) para Rio Grande (53,8º S, 67,8º O), tão 

bem quanto dados de seis estações de ionossondas localizadas de Dyess AFB (32,4º 

N, 99,8º O), USA, para Port Stanley (51,6º S, 57,9º O) em regiões de médias e baixas 

latitudes e região equatorial.  

 

Os principais resultados relacionados a esta investigação são sumarizados a seguir: 

 

 Durante a fase principal da tempestade ocorreu uma fase positiva em ambos os 

hemisférios (norte e sul) em médias latitudes. Por outro lado, durante a fase de 

recuperação, o setor americano no hemisfério norte em média latitude, mostrou 

uma forte e longa fase negativa, enquanto o setor americano no hemisfério sul 

em média latitude, mostrou um comportamento calmo. 

 

 As variações do h’F sugeriram que o TID do tipo “solitário” foi gerado em altas 

latitudes no hemisfério sul durante a fase principal e alcançou a região equatorial 

e de baixas latitudes durante a fase de recuperação da tempestade. Também, a 

sequência de eventos observados com diferentes estações de ionossondas 
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sugeriu que o TID propagou-se na direção noroeste. Até onde sabemos, esta é a 

primeira vez que a direção de um TID foi inferida por uma cadeia de 

ionossondas. 

 

 Em 07 de setembro de 2002, o ESF foi gerado por uma rápida elevação da 

camada F no período do pôr-do-sol no setor oeste brasileiro, devido a um forte 

pico pré-reversão e por uma elevação da camada F devido ao TID do tipo 

“solitário” em médias latitudes e setor leste brasileiro. 

 

No estudo da supertempestade geomagnética (Dstmin. = -263 nT) ocorrida em 

15 de maio de 2005, pioneiramente investigada em território brasileiro, foram 

analisados dados ionosféricos de quatro estações de GPS localizadas de Belém (1.4º 

S, 48.4º O) para Porto Alegre (30.1º S, 51.1º O), tão bem quanto dados de duas 

estações de ionossondas localizadas em Palmas (10.2º S, 48.2º O) e São José dos 

Campos (23.2º S, 45.9º O) em região equatorial e de baixas latitudes. 

 

Os principais resultados relacionados a esta investigação são sumarizados a seguir: 

 

 A supertempestade geomagnética teve rápida diminuição do índice Dst logo 

após o SSC as 02:39 UT em 15 de maio. Portanto, existiu uma boa possibilidade 

de penetração pontual de campos elétricos de origem magnetosférica que 

resultou na elevação da camada F observada por sondagem ionosférica em 

Palmas e São José dos Campos. 
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 As observações do VTEC mostraram um pequeno desnível em Belém e uma 

crista acima de Presidente Prudente, logo após o SSC, indicando fortalecimento 

da anomalia equatorial no período noturno. 

 

 Durante o período diurno em 15 e 16 de maio, na fase de recuperação da 

tempestade, as variações em foF2 em São José dos Campos e as observações 

do VTEC, particularmente em Brasília, Presidente Prudente e Porto Alegre, 

mostraram uma grande fase positiva da tempestade ionosférica. 

 
 

 Existiu ESF em todas as noites em Palmas, após o meio da noite (UT), e 

flutuações de fase só na noite de 14-15 de maio (para um curto período) em 

Brasília, após o SSC. Nenhuma flutuação de fase foi observada na região 

equatorial (Belém) e estações em baixas latitudes (Brasília, Presidente Prudente 

e Porto Alegre) em todos os outros períodos. Isto indica que as bolhas de plasma 

foram geradas e confinadas somente nesta noite perturbada 

geomagneticamente, em que se estendeu até a baixa latitude magnética, na qual 

possivelmente se propagou para oeste.   

 

Recomendações para Trabalhos Futuros 

 

Algumas recomendações para trabalhos futuros em relação às ondas planetárias são 

citadas abaixo: 
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 Estudar a variabilidade dia-a-dia na formação das irregularidades ionosféricas de 

grandes e de médias escalas e a sua relação com a variabilidade dia-a-dia das 

ondas de gravidade e distúrbios ionosféricos propagantes de média escala 

(MSTIDs) em regiões equatoriais e de baixas latitudes no setor brasileiro. 

 

 Utilizar a técnica de imageamento óptico das emissões termosféricas OI 630,0 

nm e OI 777,4 nm com a finalidade de investigar o processo inicial e a evolução 

das irregularidades ionosféricas equatoriais. 

 

Algumas recomendações para trabalhos futuros em relação às tempestades 

geomagnéticas são citadas abaixo: 

 

 Estudar a morfologia das irregularidades ionosféricas equatoriais utilizando 

simultaneamente diversos equipamentos, tais como, ionossondas digitais, 

receptores de GPS, imageadores, satélites, etc. 

 

  Dar continuidade ao estudo da morfologia das irregularidades ionosféricas 

equatoriais durante outros eventos de tempestades geomagnéticas.  

 

 Estudar as tempestades geomagnéticas de outras intensidades, como por 

exemplo, as moderadas (Dst entre -50 e -100 nT) e analisar a sua influência em 

regiões equatoriais e de baixas latitudes no setor brasileiro. 
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