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RESUMO 

Os Distúrbios Ionosféricos Propagantes (TID’s) são irregularidades no plasma ionosférico 

propagando-se com velocidades da ordem de dezenas a poucas centenas de metros por 

segundo. Nesse trabalho, detectamos e caracterizamos os do tipo LSTID’s (Large scale 

Travelling Ionospheric Disturbances) em baixas latitudes durante intensas tempestades 

geomagnéticas e sua propagação sobre o setor brasileiro. Esse trabalho apresenta-se como o 

primeiro a relatar, de forma sistematizada, propagações de ondas de gravidade sobre Natal-

RN. Utilizamos registros ionosféricos obtidos a partir de digissondas do tipo CADI 

(Canadian Advanced Digital Ionosonde) localizada em Natal-RN e do tipo DSP (Digisonde 

Portable Souder) localizadas em Cachoeira Paulista-SP, Fortaleza-CE e São Luís-MA, 

adotando uma série de dados de 12 anos colhidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Relacionamos tanto dias calmos, os quais antecediam as tempestades, 

quanto dias geomagneticamente perturbados, durante os anos de 2000 e 2012, englobando um 

período de máxima e mínima atividade solar. Apresentando as variações ocorridas nas 

densidades eletrônicas da região F da ionosfera sobre o setor brasileiro, principalmente 

próximo ao equador (Natal, Fortaleza e São Luís), causadas por distúrbios ionosféricos 

propagantes na região equatorial durante intensas tempestades geomagnéticas. Como 

sabemos, de acordo com a literatura, nessa área o fenômeno contribui positivamente para o 

surgimento de LSTID’s na região auroral, que podem se deslocar para a região equatorial 

onde poucos casos têm sido documentados e estudados de forma sistematizada. A partir da 

observação de assinaturas de TID´s em registros de ionogramas foi realizado um estudo da 

morfologia desses eventos e comparados com as principais características de onda durante 

grandes tempestades magnéticas, isto é DST < (-200 nT) e KP > 6. Com isso, obtivemos suas 

características principais, como: período, comprimento de onda vertical, velocidade de fase e 

velocidade de propagação, bem como o atraso desses distúrbios em relação ao início das 

tempestades magnéticas para o setor brasileiro.    

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Natal. Baixas Latitudes. Sondadores ionosféricos. Ionosfera. 

 
 
  



 

 

ABSTRACT 

The Ionospheric Disturbances – TIDs – are irregularities on the ionospheric plasma 

propagating in speeds in the order of tens to a few hundreds of meters per second. This 

present study detected and characterized the TIDs of LSTIDs (Large Scale Travelling 

Ionospheric Disturbance) type at low latitudes during intense geomagnetic storms and its 

propagation over the Brazilian sector.  This work also shows as being the first to report 

systematically propagation of gravity waves over Natal. For this purpose, we used ionospheric 

records obtained from type of digisonde CADI (Canadiam Advanced Digital Ionosonde) 

located in Natal  and the type DSP (Digisonde Portable Souder) located in Cachoeira Paulista, 

Fortaleza and São Luis, whereupon we used a dataset of 12 years collected by INPE (National 

Institute of Space Research).  In this study, both calm days, that preceded the storms, and the 

geomagnetically disturbed days were related during the years 2000 and 1012, which cover a 

period of maximum and minimum solar activity. And it is presented the variations that 

happened in the electron density from region F of the ionosphere over the Brazilian sector, 

especially near the Equator (Natal, Fortaleza and São Luis), caused by ionospheric 

disturbances in the equatorial region during intense geomagnetic storms, because, as we know 

of the literature in this area, this phenomenon contributes positively to the emergence of 

LSTIDs in the auroral region, which may move to the equatorial region where a few cases 

have been documented and studied systematically. From the observation of signatures if TIDs 

in ionogram records, a study of the morphology of these events was performed and compared 

with the main characteristics of the wave of this phenomenon during great magnetic storms, 

i.e., DST <(-200 nT) and KP > 6. Thus, we obtained the main characteristics of TIDs over our 

region, i.e., period, vertical wavelength, phase and propagation speed, as well as the delay of 

these disturbances compared to the beginning of the magnetic storms to the Brazilian Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ionosfera da Terra é definida como a camada da parte superior da atmosfera, 

apresentando elétrons livres suficientemente numerosos ao ponto de influenciar propagações 

de ondas eletromagnéticas. Estende-se de uma altura de cerca de 50 a 1000 km (RISHBETH; 

GARRIOT, 1969). Sua principal fonte de produção é a interação entre a radiação solar, nas 

faixas dos espectros do extremo ultravioleta EUV, ultravioleta UV e raios-X, com a atmosfera 

neutra. A ionosfera é dividida nas camadas: D, E e F; a camada F é subdividida em: F1, F2 e 

F3, apresentando perfis de densidade eletrônica que dependem diretamente da localização 

geográfica, hora local, dia do ano e atividades solar e geomagnética (HARGREAVES, 1992). 

A fenomenologia geral da ionosfera equatorial e de baixas latitudes, assim como a formação e 

estruturação das camadas ionizadas, deve-se principalmente aos processos químicos de 

produção e perda de íons e ao transporte vertical de plasma. 

A ionosfera equatorial possui propriedades distintas quando comparada com outras 

latitudes do globo terrestre. Tais diferenças são oriundas da orientação quase horizontal das 

linhas do campo geomagnético nessa região e do fato de receber maiores quantidades da 

radiação solar incidente (ABDU, 2005). 

Assim como a atmosfera neutra a ionosfera é uma região regida por flutuações de 

grande, média e pequena escala, podendo se propagar em forma de ondas, podendo propagar-

se desde a atmosfera neutra até atingir a região F e provocar perturbações no perfil de 

densidade eletrônica do plasma ionosférico (HINES, 1974); tais movimentos podem 

transmitir energia e momentum. Existem vários tipos de ondas atmosférica que, de acordo 

com seu período e interesse geofísico, podem ser classificadas como: ondas planetárias, ondas 

de maré ou maré atmosférica, ondas de gravidade e ondas infrassônicas (LASTOVICKA, 

2006 apud Oliveira, 2007), assim como distúrbios ionosféricos propagantes. 

Desde os trabalhos pioneiros de Hines (1960) e Hooke (1968) sobre os Distúrbios 

Ionosféricos Propagantes (TID’s) as flutuações na densidade do plasma vêm sendo estudadas. 

Eles postularam que os TID’s vistos frequentemente em dados ionosféricos eram causados 

por ondas de gravidade na termosfera; a partir disto, a ionosfera começou a ser amplamente 

aceita como um traçador de manifestações atmosféricas. 

Os distúrbios ionosféricos propagantes são irregularidades periódicas no plasma 

ionosférico movendo-se com velocidades da ordem de dezenas até algumas centenas de 
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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). 

Dentre os distúrbios podemos destacar um tipo específico: Os TID’s de larga escala, 

que serão objetos de estudo nesse trabalho. A fonte de TID’s de larga escala – LSTID’s 

(Large scale Travelling Ionospheric Disturbances) está bem estabelecida na literatura como, 

por exemplo, no trabalho de Francis (1975); em sua teoria afirma que a correlação entre TID’s 

e tempestades magnéticas foi sugerida inicialmente e de modo independente por Valverde em 

1958, Wright em 1961 e Chan e Villard em 1962, que observaram nove LSTID’s em 1600 

horas de dados. No mesmo artigo, Francis, relata que posteriormente, em 1968, Georges 

confirmou a relação entre LSTID’s e grandes tempestades magnéticas (Kp > 5). A partir disso 

é comumente aceito que o principal mecanismo físico capaz de explicar a geração desse tipo 

de perturbação é o aquecimento joule termosférico, na região auroral, devido a deposição de 

energia transportada pelo vento solar intensificado durante tempestades solares. 

As tempestades magnéticas são entendidas como a resposta da magnetosfera terrestre 

a alterações nos parâmetros do vento solar, ocorrendo quando uma ejeção de massa coronal 

solar e grande escala atingem a região. As tempestades magnéticas, assim como sua 

correlação com as TID’s, serão discutidas no capítulo quatro dessa dissertação. 

1.1 Hipótese(s) 

Compreende-se o Clima Espacial como o conhecimento e a predição da resposta do 

ambiente espacial às consecutivas mudanças dos fenômenos solares (ejeções de material 

coronal, flares solares e outros efeitos ligados a atividade solar). Dessa forma, os efeitos do 

Clima Espacial sobre a Terra são consequências de diversos fatores, incluindo o 

comportamento do Sol, o espaço interplanetário, o campo magnético terrestre e a natureza da 

atmosfera (www.inpe.br). 

Por outro lado, eventos que ocorrem no espaço interplanetário podem repercutir sobre 

o planeta como eventos extremos, por exemplo: A tempestade magnética de 1989, foi o 

evento mais intenso das últimas dezenas de anos; esta grande tempestade induziu correntes no 

solo, causando um “blackout” (ou apagão) em Quebec, Canadá; causou também alterações na 

órbita e interrupção da operação de satélites. Cientistas tem alertado a sociedade para os 

efeitos de eventos extremos que ocorrem no Sol e seus efeitos sobre a Terra (Pinheiros, K. 

2012). Ainda sobre as tempestades magnéticas Ngwira (2012) afirma que representam uma 
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forma extrema do clima espacial e que pode ter efeitos adversos e significativos sobre 

sofisticados e modernos sistemas tecnológicos terrestres, que se tornaram importantes para os 

governos, empresas e o público em geral. 

Nesse sentido, tanto o campo geomagnético quanto a ionosfera terrestre funcionam 

como caixa de ressonância de eventos extremos que ocorrem no Sol, já que ambos são 

fortemente afetados pelas tempestades magnéticas oriundas de nossa estrela. Segundo Ngwira 

(2012) é de suma importância o desenvolvimento de métodos para compreender o 

comportamento e a evolução de fenômenos ocorridos na ionosfera. 

Os distúrbios ionosféricos propagantes têm sido estudados desde a década de 1950 

quando Munro (1956) identificou suas assinaturas em ionogramas obtidos na Austrália. Já na 

década de 1960, Hines publicou uma série de trabalhos sugerindo que os distúrbios 

ionosféricos propagantes eram, na verdade, manifestações ionosféricas das ondas de 

gravidade. A partir daí diversos autores mostraram  que os TID´s são importantes mecanismos 

de dissipação de energia e momentum na alta atmosfera terrestre. Além disso, as correlações 

entre ondas de gravidade e TID´s representam uma importante fonte de interação entre a 

atmosfera neutra e a ionizada sugerindo, inclusive, que fenômenos troposféricos possam 

repercutir na alta atmosfera terrestre. Por outro lado, com os novos satélites dedicados ao 

clima espacial tem-se uma série de parâmetros, tais como: orientações do campo 

interplanetário, fluxos de partículas e radiação (disponíveis para acesso por redes de 

computadores, permitindo a realização de estudos mais detalhados das tempestades 

geomagnéticas e a comparação com a evolução das perturbações no plasma ionosférico). Tais 

observações e estudos tem possibilitado um melhor entendimento do acoplamento termosfera-

ionosfera com a atmosfera neutra. 

1.2 Objetivo Geral  

Apresentar e discutir assinaturas de LSTID´s, usando dados registrados por 

digissondas e ionossondas, durante intensas tempestades geomagnéticas na alta atmosfera, 

bem como analisar e discutir os principais parâmetros de um TID, tais como: período, 

comprimento de onda vertical e velocidade de fase. Objetiva-se também identificar a 

propagação desses distúrbios ao longo das estações de Cachoeira Paulista - SP, Natal - RN, 

Fortaleza - CE e São Luís - MA. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 IONOSFERA 

Um dos primeiros fatos que corroborou para identificar a existência de uma camada 

condutora na atmosfera foi o experimento realizado por Marconi em 1901: enviaram-se sinais 

de rádio de Cornwall na Inglaterra para Newfoundland no Canadá. Pouco tempo depois, 

Kennelly Heaviside sugeriu que cargas elétricas livres na atmosfera superior poderiam fazer 

com que ondas de rádio fossem refletidas, embora a ideia relacionada a uma camada 

condutora na atmosfera – como sendo o local onde correntes produzem pequenas variações 

diárias do campo geomagnético – havia se originado com Gauss em 1839 (RISHBETH, 

1988). Com o tempo, as pesquisas na ionosfera passaram a se beneficiar de programas 

espaciais, assim como com o desenvolvimento associado a instrumentos como balões, 

foguetes e satélites. Contribuições de sensoriamento remoto a partir de naves espaciais 

também tem acelerado o ritmo da investigação ionosférica. (Kelley, 2009). 

A ionosfera é dividida nas camadas D, E e F, encontradas aproximadamente entre 85, 

105 e 300 km de altura. A camada F é subdividida em F1, F2 e F3, apresentando perfis de 

densidade eletrônica que dependem diretamente da localização geográfica, hora local, dia do 

ano e atividades solar e geomagnética (HARGREAVES, 1992). O critério determinante para a 

divisão dessas camadas esta associado à composição química de cada camada e aos processos 

físico-químicos distribuídos em altitude.  Como podemos observar na figura 2.1, que segue 

abaixo, enquanto a estrutura principal da camada da atmosfera pode ser convenientemente 

representada por um perfil vertical de temperatura, a estrutura ionosférica é mais 

convenientemente representada pelo perfil vertical da densidade do plasma (Kelley, 2009). 
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Figura 2.1- Perfis vertical de temperatura na atmosfera neutra e de densidade de plasma ionosférico. Fonte: 

Adaptado de Kelley (2009) 

2.2 DIVISÕES DAS CAMADAS IONOSFÉRICAS 

A divisão é decorrente de processos físicos e químicos ocorridos em alturas distintas, 

fazendo com que cada camada tenha um máximo (as assinaturas das camadas) diferente de 

densidade eletrônica, podendo ser vistas em ionogramas através de ionosondagem. 

A camada D encontra-se distribuída entre 60 e 95 km de altitude, apresenta processos 

fotoquímicos bastante complexos, ocasionados por três fontes distintas: os raios-X com 

comprimento de onda entre 2 e 8 Å, responsáveis pela ionização do oxigênio e nitrogênio; a 

radiação de Lyman -  com um comprimento de onda de 1215 Å, responsável pela 

fotoionização do óxido nítrico (NO
+
) e os raios cósmicos, responsáveis pela ionização 

adicional da parte inferior da camada (HARGREAVES, 1992). 

A densidade atmosférica, nessa camada é maior, apresentando densidade de ionização 

menor, com um máximo da ordem de 10
3 

elétrons/cm
3
, ocasionando seu desaparecimento 

durante o período da noite. Porém, durante o dia, sua densidade eletrônica é suficiente para 

afetar a propagação de ondas de rádio em baixas frequências. 

A camada E está localizada aproximadamente entre 90 e 140 km de altitude. Devido a 

sua alta taxa de recombinação iônica desaparece também ao anoitecer. Seu máximo de 

densidade eletrônica ocorre entre 90 a 110 km de altitude e sua concentração de elétrons é da 

ordem de 10
5
 elétrons/cm

3
. O início inferior da camada tem como fonte ionizante os Raios-X 

e acima dessa primeira parte o processo de ionização ocorre devido a radiação na faixa do 
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ultravioleta, extremos do ultravioleta, Lyman-β (1025,7 Å) ionizando o O2 e N2. Outra 

característica é a existência de íons metálicos, originados por meteoros (Fe+, Mg+, Ca+ e Si+ 

) fazendo com que se torne a região com maior condutividade da ionosfera, ocasionando as 

correntes elétricas mais fortes da ionosfera. 

A camada E é responsável ainda por outro fato detectado por ionossondas: as vezes os 

sinais emitidos encontram trechos de ionização, tendo aproximadamente 1 km de espessura e 

centenas de quilômetros de extensão horizontal, localizados entre 100 e 120 km de altitude, 

relacionados à camada E normal. Por não ser um fenômeno regular é chamado de esporádica 

E (Es), podendo afetar as ondas de rádio de alta frequência (RISHBETH, 1988). 

A camada F se estende entre 150 e 1000 km de altura e esta subdividida em F1, F2 e 

F3. As principais fontes de ionização ocorrem pela radiação solar na frequência do extremo 

ultravioleta e resquícios dos Raios-X, na qual o íon dominante é o O
+
. A densidade de plasma 

de pico atinge valores bastante altos, tais como 10
6
 elétrons/cm

3 
próximo do meio-dia. O fator 

que limita o valor da densidade de pico é a taxa de recombinação em que os íons e elétrons se 

combinam para formar uma molécula neutra ou átomo, dependendo do tipo de íon que existe 

no plasma e da interação com o correspondente gás neutro. (Kelly, 2009). 

A camada F1 é observada apenas durante o dia, se estende desde os 150 km de altitude 

até aproximadamente 200 km. Sua assinatura é marcada pelo aparecimento de uma inflexão 

na curva de densidade eletrônica em torno de 180 km de altitude. Nessa região ocorre a 

transição entre os processos de perda iônica quadrática e linear.  

A região F2 tem pico de densidade eletrônica entre 250 e 300 km. É a região que 

apresenta a maior densidade e produção eletrônica. Como pode ser observado na figura 2.1, 

sua formação é predominantemente dependente da difusão e sua concentração eletrônica varia 

com a atividade solar, ou seja, sua maior concentração de elétrons livres ocorre durante o dia, 

mas como nestas altitudes os constituintes atmosféricos são rarefeitos, logo após o pôr do sol 

e durante a noite, a recombinação de íons ocorre vagarosamente. A região permanece 

existindo mesmo durante a noite (RISHBETH; GARRIOT, 1969). 

Em latitudes próximas ao equador magnético surge, eventualmente durante o dia e 

acima da camada F2, uma terceira camada, denominada de F3, acontecendo no período da 

manhã por volta de 10h30min LT (Hora local). Sua formação é motivada pela combinação 

dos efeitos da deriva  ⃗⃗   ⃗⃗  e o vento termosférico que eleva o pico de ionização, excedendo o 

pico da camada F2. Caso a magnitude e direção do vento termosférico meridional sejam 
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favoráveis a nova camada se manterá por um período de tempo suficiente para que um novo 

pico de ionização se forme em baixas latitudes.   
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3 IONOSFERA EQUATORIAL E DE BAIXAS LATITUDES  

A ionosfera equatorial possui propriedades distintas quando comparada com outras 

latitudes do globo terrestre, oriundas da orientação quase horizontal das linhas do campo 

geomagnético na região equatorial e, adicionado a isso, esta região recebe as maiores 

quantidades da radiação solar incidente, conforme já mencionado (ABDU, 2005). Alguns dos 

principais fenômenos que a caracterizam são a anomalia de ionização equatorial (EIA, sigla 

em inglês de “Equatorial Ionization Anomaly”) e as irregularidades do plasma na ionosfera 

noturna. 

Sua fenomenologia geral e a formação e estruturação das camadas ionizadas se devem, 

principalmente, aos processos químicos de produção e perda e ao transporte vertical de 

plasma. Esta região apresenta os maiores valores de densidade de plasma do globo e durante a 

noite pode desenvolver instabilidades de plasma. Nesse capítulo realizaremos uma breve 

descrição dos principais fenômenos da ionosfera da região equatorial e de baixa latitude. 

3.1 DERIVA DE PLASMA IONOSFÉRICO: 

A deriva vertical de plasma ionosférico da região F é causada pela interação do plasma 

ionosférico com o campo elétrico e o campo magnético da Terra. Durante o dia, o campo 

elétrico gerado pelo dínamo é dirigido para leste e, como o campo magnético  ⃗  e dirigido 

para o norte, formando o movimento de subida da deriva  ⃗    ⃗ . Porém, durante a noite a 

direção é orientada para oeste e faze com que a deriva de plasma  ⃗    ⃗  seja direcionada para 

baixo. 

Alguns fatores podem influenciar direta ou indiretamente a geração da intensificação 

do campo elétrico zonal, tais como: o vento zonal termosférico para leste que ativa o dínamo 

da camada F na presença de um gradiente de hora local/longitudinal na condutividade da 

camada E e a divergência na corrente do eletrojato equatorial que existe nas horas do pôr do 

sol. Os campos elétricos dominantes da deriva vertical do plasma são originados a partir de 

uma complexa interação entre as regiões E e F que apresentam comportamentos diferentes do 

dia para noite. De acordo com Rishbeth (1969) o movimento da velocidade de deriva  ⃗ de 

plasma pode ser dado pela equação: 

 ⃗   
   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗ 

   Equação 3.1 

Sabendo que   ⃗⃗  ⃗
p =    , representa o campo elétrico de polarização. 
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3.2 O PICO DE PRÉ-INVERSÃO 

É caracterizado por uma intensificação do campo elétrico zonal, ocorrendo próximo ao 

pôr do sol. O campo elétrico é para leste, durante o dia, e para oeste à noite. Isso faz com que 

a ionosfera equatorial apresente um movimento vertical de subida e descida do plasma 

durante o dia e noite, respectivamente. É definido como positivo quando ocorre para cima e 

negativo para baixo. Pode ser representado por:  

 ⃗   
  ⃗⃗  ⃗    ⃗ 

  
 Equação 3.2 

De acordo com a figura abaixo, podemos observar que durante o dia a deriva tem um 

sentido positivo, porém com a ação do campo elétrico do dínamo no período noturno o 

sentido dos ventos neutros se inverte e a deriva vertical passa a apresentar um movimento 

negativo.  

Analisando mais detalhadamente vemos que o pico de pré-inversão ao anoitecer atinge 

seu máximo uma ou duas horas após o pôr do sol local, sendo responsável por peculiaridades 

da ionosfera equatorial de baixas latitudes. Um fato interessante é que mesmo o fenômeno do 

pico de pré-inversão tendo um período de pouca duração lança o plasma da região F para 

altitudes bastante elevadas, onde o processo de recombinação é lento e as colisões são raras. 

Segundo Kelley (2009) o pico de pré-inversão ocorre em todas as épocas do ano, excetuando-

se o solstício de junho de mínimo solar. 

 

Figura 3.1- Modelo de deriva vertical de plasma para região equatorial brasileira durante períodos de alta 

atividade solar. Fonte: Nogueira 2009 Modificada de Batista et al. (1996). 
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No modelo de desenvolvido por Bonelli (1985) o pico de pré-inversão na velocidade 

de deriva vertical ao entardecer é motivado por uma rápida diminuição da condutividade da 

região E quando comparada com a condutividade da região F. Surgem regiões com diferenças 

de potencial elétrico e o campo elétrico de polarização da região F (devido ao dínamo) é 

mapeado para a região E, voltando a ser mapeado, depois, para a região F. Isso explicaria o 

pico de intensificação da velocidade de deriva vertical antes de tornar-se negativa nas 

primeiras horas da noite. (Moor 2011)  

Na figura 3.2 é apresentado um esquema que explica a formação do pico de pré-

inversão descrito por Bonelli e publicado por Farley et al (1986), com plano equatorial 

vertical. Do lado iluminado pelo Sol o vento zonal, para leste na região F, gera um campo 

elétrico para baixo representado por Ez. Na região E, o campo Ex, na presença do campo 

geomagnético dá origem a uma corrente Hall (Jyx) na direção oeste.  

Uma vez que a condutividade do lado noturno é baixa se comparada ao lado diurno, 

surge um acúmulo de cargas negativas próximas ao pôr do Sol criando um campo Ey, com 

isso uma corrente (Jyy) na direção leste cancela a corrente (Jyx) na direção oeste, sendo o 

campo Ey mapeado de volta para a região F produzindo o aumento da deriva vertical (Vz) 

para cima. Com a chegada da noite ocorre à inversão do campo elétrico ocasionando uma 

rápida descida do plasma ionosférico. 

 

Figura 3.2 - Modelo de Farley et al. (1986) para a explicação do pico pré-inversão da deriva vertical de plasma 

da região F equatorial. Fonte: Adaptada de Kelley (2009, p. 102). 

  

3.3 EFEITO FONTE OU APPLETON 

Segundo Nogueira (2009) os maiores valores de densidade eletrônica são encontrados 

em regiões de baixas latitudes e não no equador, onde a radiação solar incidente e maior 
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(ângulo zenital = 0º). Buscando entender, precisamos compreender o efeito fonte de plasma 

e a formação da anomalia equatorial. Segundo Kelley (2009) o campo elétrico zonal  ⃗  no 

equador magnético é direcionado no sentido oeste-leste e é perpendicular ao campo 

magnético  ⃗  criando assim uma deriva  ⃗   
  ⃗⃗  ⃗    ⃗ 

   elevando o plasma para altas altitudes, 

onde o processo de recombinação é lento. Após o pôr do sol o campo elétrico inverte o 

plasma da região F, que passa a descer através das linhas de campo geomagnéticos devido ao 

gradiente de pressão e os efeitos gravitacionais. Na figura 3.3 podemos observar o processo 

de subida e descida do plasma, chamado de efeito fonte, localizado em uma faixa ± 20º de 

latitude magnética (Kelley2009). 

 

Figura 3.3 - Efeito Fonte e Efeito Appleton. Fonte: adaptada de Kelley 2009 

O movimento de deriva para baixo do plasma através das linhas de campo magnético 

resulta em uma região de alta densidade de plasma; referimos-nos como anomalia Appleton 

ou anomalia equatorial de ionização (AEI). 
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4 PERTURBAÇÕES IONOSFÉRICAS PROPAGANTES: CAUSA E EFEITO 

A ionosfera é regida por flutuações de grande, média e pequena escala que podem se 

propagar em formas de ondas e atingir a região F, provocando perturbações no perfil de 

densidade eletrônica do plasma ionosférico (HINES, 1974). Provocam um desequilíbrio do 

meio a partir de um estado inicial, ocorrendo devido à atuação de forças restauradoras em 

sentido contrário a perturbação, podendo transmitir energia e momentum. Assim como 

mencionado na introdução dessa dissertação existem vários tipos de perturbações ionosféricas 

e elas podem ser classificadas como ondas planetárias, ondas de maré ou maré atmosférica, 

ondas de gravidade, ondas infra-sônicas e distúrbios ionosféricos propagantes. 

Ondas planetárias apresentam estrutura horizontal, da ordem do diâmetro terrestre e 

períodos da ordem de dias, dando-lhes características de uma onda de escala global. Segundo 

Oliveira (2007) elas não conseguem penetrar de maneira direta a alta ionosfera, propagando-

se na região F da ionosfera de maneira indireta e seus efeitos de propagação podem ser 

observados nas camadas E e F2 (HINES, 1960). Os principais fatores que favorecem o seu 

aparecimento são: aquecimento diferencial entre os continentes e oceanos, produzindo 

variação na altura do limite superior da atmosfera; mudanças bruscas na topografia (ex. uma 

cadeia de montanhas, mudando o limite inferior da atmosfera); interação não linear entre 

marés atmosféricas e ondas de gravidade e instabilidades baroclimáticas que geram ondas de 

comprimento muito pequenas em alturas maiores que 30 km BEER (1974 apud. Abreu 2012). 

Maré atmosférica: Tem origem principalmente térmica, mas podem surgir a partir da 

ação de combinação gravitacional entre o Sol, a lua e a Terra. O aquecimento diário do sol 

produz um efeito de maré na atmosfera muito mais intenso do que o causado pela ação 

gravitacional. Sua formação está relacionada ao deslocamento do ar provocado pelo 

diferencial de temperatura através das linhas do campo geomagnético que induz a formação 

de correntes elétricas ionosféricas, seus períodos são de 24, 12 e em altas latitudes de 8 horas. 

Podem ainda ser migrantes ou não migrantes: as migrantes são as que acompanham o 

movimento aparente do Sol e constituem-se no fenômeno dinâmico mais regular e distinto 

observado na alta mesosfera e baixa termosfera, contribuindo substancialmente para a 

dinâmica desta região (VIAL, 1989). 

Ondas planetárias combinadas com marés atmosféricas apresentam um papel 

fundamental para a formação e desenvolvimento da camada E-esporádicas em médias 

latitudes (HARGREAVES, 1992). 
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As ondas infra-sônicas são oscilações com períodos de um segundo até alguns 

minutos. Como fontes de geração de ondas infra-sônicas, pode-se citar: as mudanças 

meteorológicas (furacões, tornados, tempestades, frentes frias, etc.); explosões nucleares; 

explosões vulcânicas ou terremotos; eclipses solar; atividade auroral; meteoros, dentre outros 

(LASTOVICKA, 2006 apud Olivera, 2007). 

O Estudo sobre a importância das ondas de gravidade, na dinâmica atmosférica, teve 

início com o advento do lançamento de foguetes na década de 50 onde as medidas de vento na 

região da alta atmosfera apresentavam características bastante diferentes às dos ventos 

observados na baixa atmosfera: apresentavam valores intensos e grande variação em função 

da altura, chamados por alguns pesquisadores de “ventos irregulares”. Porém, a partir do 

trabalho de Hines (1960), percebeu-se que eles não eram tão irregulares, podendo ser 

interpretados como provenientes de uma soma de modos de propagação de ondas internas.  

4.1 ONDAS DE GRAVIDADE 

Perturbações ondulatórias que se propagam horizontal e verticalmente na atmosfera, 

tendo períodos característicos desde minutos até horas e escala espacial que vai de alguns até 

milhares de quilômetros. Sua propagação vertical pode atingir a alta atmosfera, devido à 

densidade vertical da atmosfera neutra decrescente com a altura, podendo, a amplitude da 

onda de gravidade, permanecer crescendo com a altitude até atingir uma determinada altitude 

na qual as ondas não suportam mais as oscilações e se quebram, depositando energia e 

momentum na atmosfera. Segundo Hines (1974) as ondas de gravidade transportam energia e 

momentum, podendo afetar a estrutura horizontal e vertical da atmosfera superior e ionosfera. 

As ondas de gravidade podem apresentar diferentes frequências, comprimentos de 

ondas, ângulos de inclinação e períodos (desde minutos a horas). O mecanismo físico que 

possibilita o surgimento das ondas de gravidade na baixa atmosfera é o desequilíbrio entre a 

força de gravidade e o gradiente de pressão. O termo onda de gravidade é devido à força 

restauradora exercida em uma parcela de ar, quando retirada de sua posição de equilíbrio e a 

força restauradora nada mais é do que a da gravidade.   

Sabendo que a atmosfera se encontra em equilíbrio entre o gradiente da força de 

gravidade e as forças de pressão, então se uma parcela de ar for deslocada deste equilíbrio 

hidrostático, em oposição a essa perturbação, aparecerá uma força restauradora, de tal forma a 

retornar a sua posição original (Olivera 2007). Assim, esta parcela de ar oscila em torno da 
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sua posição inicial com uma frequência característica denominada de Brunt-Väisäla (NAPPO, 

2002 apud Olivera, 2007).  

4.2 RELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS QUE DESCREVEM ONDAS DE 

GRAVIDADE. 

A resolução de sistemas de equações que envolvem as ondas de gravidade pode ser 

compreendida através da teoria linear. Despreza aspectos importantes, como a turbulência, a 

variação temporal das amplitudes das ondas, variações térmicas, variação da aceleração da 

gravidade, ausência de movimento rotacional, entre outros. Por isso, para uma descrição 

completa do sistema atmosférico perturbado pelas ondas de gravidade os termos não lineares 

não devem ser desconsiderados (NAPPO, 2002 apud. Olivera 2007). Em 1960, Hines estudou 

as ondas em altitudes ionosféricas com períodos de aproximadamente 200 minutos e, 

convenientemente, as descreveu como ondas de gravidade; existindo com períodos maiores 

que: 

  
    

         
  Equação 4.1 

Na qual a velocidade do som é representada por C (   
   

  
), g é a aceleração da 

gravidade e   é dada por   
  

  
, onde cp e cv são respectivamente calor específico a pressão 

constante e calor específico a volume constate. 

O desenvolvimento matemático realizado por Hines (1960) para a propagação de 

ondas na atmosfera neutra é baseado em um modelo ideal estacionário que considera a 

atmosfera uniforme em sua composição e temperatura (Oliveira 2007). Hines (1960) trata 

separadamente as forças como gradiente de pressão, gravidade e inércia. Existem muitos tipos 

de ondas se propagando na alta atmosfera e algumas delas originam-se na atmosfera neutra ou 

na ionosfera; porém, existe uma grande interação entre os componentes neutros e os 

ionizados. As ondas de gravidade internas, que apresentam períodos de minutos, comprimento 

de onda de algumas centenas de quilômetros e se propagam aproximadamente na velocidade 

do som são um importante tipo de onda presente na atmosfera neutra (Hines, 1960). 

Para essas ondas, o efeito de rotação da Terra pode ser negligenciado, mas como na 

atmosfera a densidade varia gradualmente com a altitude o gradiente de pressão e a força da 

gravidade precisam ser considerados. Se assumirmos o caso mais simples teremos uma 
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pequena variação de pressão e densidade, conservação de energia e uma onda plana 

bidimensional (HARGREAVES, 1992). 

As ondas internas podem acontecer em dois intervalos distintos: para altas frequências 

quando w > wa, e para baixas frequências quando w < wb. Há um intervalo wb  wa em 

que as ondas internas não se propagam. São elas: ondas acústicas, ondas de gravidade internas 

e ondas evanescentes.  

 

Figura 4.1 - Os três tipos de onda internas (acústicas, evanescentes e de gravidade). Fonte: Modificada de 

Hargreaves (1992). 

Observa-se que a figura apresenta um gráfico com intervalo de frequências limitantes 

(“frequência acústica de corte” e frequência de Brunt-Väisälä) em função do número de onda 

horizontal, ilustrando as regiões de existência de ondas de gravidade, evanescentes e 

acústicas. (HARGREAVES, 1992; Bageston, 2009) 

A propagação de uma onda de gravidade em relação aos eixos x e z pode ser vista na 

figura 4.2, assim como os parâmetros que envolvem uma onda de gravidade, tais como: 

comprimento de onda (), velocidade (v), e ângulo de propagação (). Extraímos para cada 

comprimento de onda x e z, as relações entre frequências horizontais e verticais. Da figura 

pode-se obter a fase de propagação dada por: 

       (
 

 
)  Equação 4.2 

       (
  

  
)  Equação 4.3 

Assim como o comprimento de onda que é obtido a partir da seguinte relação: 

 

 
 

 

 
  

 

 
    Equação 4.4 
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   Equação 4.5 

  
  

√  
    

 
   Equação 4.6 

Portanto, as velocidades de fase na direção de , horizontalmente e verticalmente são: 

  


  
 



 
   Equação 4.7 

   


  
   Equação 4.8 

   


  
   Equação 4.9 

A figura 4.2 ilustra uma onda de gravidade simples para baixas frequências, na qual as 

partículas constituintes da atmosfera movem perpendicularmente à direção de fase de 

propagação e a energia se propaga em ângulo reto em relação à velocidade de fase.  

 

Figura 4.2 - Relação entre os parâmetros de uma onda de gravidade. Fonte: Modificada de Hargreaves (1992). 

4.3 UMA PERTURBAÇÃO PARTICULAR: TID’S 

Os distúrbios ionosféricos propagantes, os TID’s, são irregularidades periódicas no 

plasma ionosférico movendo-se com velocidades da ordem de dezenas até algumas centenas 

de quilômetros por hora. Eles 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). 

É exposto no trabalho de Francis (1975) que Munro foi o pioneiro nas observações, 

relatando cerca de 14.000 casos de TID’s durante um período de nove anos. A compreensão 

teórica destes distúrbios ondulatórios inicia-se a partir dos trabalhos de HINES (1960), 

seguido por Hooke (1968). Essas flutuações na densidade do plasma vêm sendo estudadas 
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desde as últimas décadas e postula-se que os TID’s, vistos frequentemente em dados 

ionosféricos, são causados por ondas de gravidade na termosfera de modo que a partir disto a 

ionosfera começou a ser amplamente aceita como um marcador de manifestações 

atmosféricas.  

Francis (1973) os descreve como manifestações ionosféricas de ondas de gravidade, 

onde a ionosfera atua como um traçador passivo, mostrando os movimentos da atmosfera 

neutra. Abdu (1994) associa a passagem deles sobre o setor brasileiro à propagação de ondas 

de gravidade na ionosfera e ainda as trata como sinônimos. Entretanto, (FAGUNDES et. al. 

2005) alia os TID’s à oscilações com períodos na ordem de minutos a horas gerados durante 

períodos geomagneticamente perturbados por efeito Joule em altas latitudes enquanto que as 

ondas de gravidade geralmente são geradas na baixa atmosfera por ventos troposféricos, 

convecção tropical, frentes frias, etc.   

São comumente distribuídos em duas classes: os distúrbios ionosféricos de media 

escala (Medium Scale TID’s – MSTID’s) e os de larga escala (LSTID’s). Rieger (2002) 

descreve ainda uma terceira classe: os distúrbios de pequenas escalas – (Samll scale TID’s – 

SSTID’s). Para ele, os de pequena escala tem origem apenas na baixa atmosfera e seus 

comprimentos de onda, velocidade e período são menores que os MSTID’s, pois pertencem 

ao ramo acústico. 

Os TID’s de média escala têm seus períodos estimados em 15 minutos à 

aproximadamente 1 hora e comprimento de onda de várias centenas de quilômetros. Com 

velocidades horizontais entre 100 e 300 m/s possivelmente são geradas através da propagação 

de ondas de gravidade que, ao atingirem a baixa ionosfera, produzem oscilações devido à 

colisão entre partículas neutras e ionizadas Stepnov (2012). Os MSTID’s se propagam numa 

direção inclinada com relação à direção vertical, sendo que no hemisfério norte se movimenta 

predominantemente para sudoeste e no hemisfério sul para noroeste (Hargreaves1992). 

Segundo Cândido (2008) os de larga escala - LSTID’s e os TID’s de média - MSTID’s 

apresentam fontes de origem diferentes, enquanto os LSTID’s estão relacionados a distúrbios 

geomagnéticos como auroras, tempestades geomagnéticas, que aquecem a termosfera pelo 

efeito Joule. Já as investigações relacionam os MSTID’s a fenômenos meteorológicos como 

tempestades que produzem ondas de gravidade que, se propagando a regiões da baixa 

ionosfera, produzem perturbações através de colisões entre partículas neutras e ionizadas.  
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O grau de influência mútua entre as partículas neutras sob a ação de uma onda de 

gravidade e as partículas ionizadas obrigadas a se moverem ao longo das linhas de campo 

estão sujeitos às densidades de ambas. Entretanto, algumas vezes as fontes de um MSTID’s 

são desconhecidas, assim como discutido por (Macdougall et al 2011) sobre as ocorrências de 

distúrbios ionosféricos propagantes de média escala no setor brasileiro. De acordo 

Macdougall et al 2011nenhuma das fontes conhecidas para MSTID’s se encaixava bem com 

MSTID’s observadas e que uma possível fonte não confirmada seria a Zona de Convergência 

Inter-Tropical (ZCIT). 

Os TID’s de larga escala possuem períodos de 30 minutos a 3 horas e sua onda 

constituinte, muitas vezes, apresenta um caráter oscilatório, compreendendo vários ciclos. Seu 

comprimento de onda igual ou superior a 1000 km, apresentando velocidades de fase que 

variam de 300 a 1000 m/s Stepnov (2012), suas possíveis fontes são tempestades magnéticas 

nas regiões polares. Hargreaves (1992) acrescenta a direção de propagação na classificação, 

sendo que os LSTID’s se movimentam no sentido pólo-equador. Essas ondas foram estudadas 

pela primeira vez por VALVERDE (1958). 

A Figura abaixo mostra um TID característico de grande escala, passando sobre quatro 

locais com cerca de 200 km de distância entre eles (GEORGES, 1968 apud. Francis, 1975). A 

onda tem um período de cerca de 30 min, uma velocidade horizontal próximo a 770 m/s, e um 

comprimento de onda horizontal aproxidamente de 1500 km. 
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Figura 4.3 - TID de larga escala. Fonte: Adaptada de Francis 1975 

Na tabela 4.1 podemos verificar um resumo das principais características dos TID’s de 

grande e média escala. 

Tabela 4.1 - Principais características de TID’s. Fonte: Adaptada de Cândido 2008. 

Estrutura Período  (Km) Velocidade (m/s) Direção de 

propagação 

LSTID’s 30 minutos a 3 

horas 

>1000 400 – 1000 Pólo – Equador 

MSTID’s 15 minutos a 1 

hora 

<1000 50 – 250 Sudeste – Noroeste 

(Hemisfério Sul) 

Nordeste – Sudoeste 

(Hemisfério Norte) 
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Hawlitschka (2006) investigou os LSTID’s em diferentes condições geomagnéticas, 

utilizando medidas de alta frequência e identificou que ocorrem aproximadamente 2 horas 

após o crescimento das tempestades magnéticas, podendo ocorrer a noite quando há condições 

geomagnéticas calmas. 

Como mencionado na introdução dessa dissertação à correlação entre TID’s e 

tempestades magnéticas foi sugerida inicialmente e de modo independente por Valverde em 

1958, Wright em 1961 e Chan e Villard em 1962. No mesmo artigo Francis relata que em 

1968 Georges confirmou a relação entre LSTID’s e grandes tempestades magnéticas (Kp > 5). 

Em 1971 Davis mostra também uma correlação entre TID’s de larga escala observadas em 

latitudes médias e aurorais em eventos de sub-tempestades magnéticas identificadas nos 

registros de magnetômetro. A Figura 4.4, abaixo, mostra um exemplo que Davis interpreta 

como sendo dois pulsos de onda (indicado pelas setas). 

 

Figura 4.4 - Registros geomagnéticos e interpretação de Davis para ondas de gravidade após uma sub-

tempestade magnética. Fonte: Francis (1975). 

Outros trabalhos foram desenvolvidos sobre LSTID’s tomando como base os eventos 

de grandes tempestades magnéticas. Em trabalhos mais recentes, como destaca Afraimovich 
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(et. al. 2008) relaciona-se a detecção de TID’s durante intensas tempestades geomagnéticas a 

partir da variação do conteúdo total de elétrons livres – TEC (Total Electron Content), o 

aumento da TEC durante uma tempestade geomagnética também é mostrado em Matsuoka 

2013 e no artigo de Ngwira (et. al. 2012), primeiro trabalho sobre LSTID’s no setor africano. 

A partir de tais estudos é comumente aceito que o principal mecanismo físico capaz de 

explicar a geração desse tipo de perturbação é o aquecimento joule termosférico, na região 

auroral, devido à deposição de energia transportada pelo vento solar intensificado durante 

tempestades solares. 

Fica evidente que ao estudar as principais características de onda de um distúrbio 

ionosférico propagantes (LSTID’s) deve-se compreender mais a respeito de sua fonte, ou seja, 

as tempestades geomagnéticas. 
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5 TEMPESTADES GEOMAGNÉTICAS 

As tempestades magnéticas podem ser entendidas como sendo a resposta da 

magnetosfera terrestre a alterações nos parâmetros do vento solar, o que ocorre quando uma 

ejeção de massa coronal solar de grande escala atinge a magnetosfera. Em um gráfico que nós 

forneça a variação temporal do índice Dst (storm time disturbance) ela pode ser definida pela 

existência de um acentuado decréscimo, o qual é proporcional a corrente elétrica que circula 

no cinturão de radiação de Van Allen. 

As tempestades magnéticas podem ser divididas em três fases. 

 Fase inicial ou início súbito (sudden storm commencement) 

 Fase principal (main phase) 

 Fase de recuperação (recovery phase) 

Tsurutani et al (1997) classificou as tempestades magnéticas de acordo com o índice Dst 

em grandes, intensas, moderadas e pequenas assim como pode ser visto na tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Relação entre índice Dst e tempestades magnéticas 

Grande Dst < - 200 nT 

Intensa - 200 nT   Dst < - 100 nT 

Moderada - 100 nT   Dst < - 50 nT 

Pequena - 50 nT   Dst < - 30 nT 

Uma tempestade magnética ocorre em consequência da chegada de plasma de origem 

solar, em geral com alta densidade e pressão, e muitas vezes com alta velocidade (> 500 km/s) 

o que causa um acréscimo brusco do campo magnético da Terra (Compressão 

Magnetosférica) Nogueira (2009). O vento solar intensificado comprime as linhas de campo 

magnético da Terra no lado do dia, fazendo com que a magnetopausa possa passar de 10 RT 

(Raio Terrestre) para 6 RT. As partículas energéticas provenientes do Sol passam pela Terra e 

depois voltam em direção à mesma pela parte noturna (na região de reconexão), 

impulsionadas por campos elétricos interplanetários e injetadas no campo geomagnético, 
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formando o cinturão de radiação de Van Allen. Parte dessas partículas sofre precipitação em 

altas latitudes, intensificando a luminosidade auroral e parte orbita na magnetosfera 

aumentando a corrente de anel. 

5.1 ÍNDICES GEOMAGNÉTICOS 

Baseados na variação do campo magnético da terra, entre os índices geomagnéticos os 

três mais utilizados são Dst, Kp e o AE. Em nosso estudo, utilizamos os índices Dst e Kp, 

para a detecção e classificação das tempestades magnéticas Nogueira (2009). Faremos agora 

uma breve descrição desses índices.  

5.1.1 DST (STORM TIME DISTURBANCE)  

Este índice é obtido em unidades de nano tesla (nT) e tem uma resolução temporal de 

uma hora. Ele representa o involucro das curvas de medidas magnetométricas. Esses dados 

são fornecidos por magnetômetros localizados em estações de baixas latitudes distribuídos ao 

longo da superfície da Terra (Fedrizzi, 2003). 

Dessa forma, esse parâmetro representa principalmente a intensidade da corrente anel 

nos períodos perturbados (Yamashita 2000). A partir do índice Dst vemos que o início de uma 

tempestade magnética é acentuado por um pico de intensidade conhecido como fase inicial ou 

início súbito (sudden storm commencement). Logo após o pico inicial temos o que chamamos 

de fase principal (main phase) da tempestade e é caracterizada por uma brusca queda no valor 

do índice Dst, devido ao aumento de corrente do anel que fluem na magnetosfera. A próxima 

fase característica de uma tempestade magnética é a fase de recuperação (recovery phase) ela 

se inicia logo após o índice alcançar o mínimo valor e então ele volta a subir até atingir 

valores aproximados ao de períodos calmos, ou seja, quando não há tempestades (Yamashita 

2000). Podemos observar essas fases típicas de uma tempestade magnética na figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Fases de uma tempestade magnética. Fonte: Santos 2010 

As tempestades magnéticas típicas podem durar entre 1 e 5 dias, sendo que a fase 

principal dura, em média, um dia, e a fase de recuperação vários dias (Salomoni, 2008). 

5.1.2 ÍNDICE Kp 

É o índice planetário relacionado ao grau de perturbação do campo magnético 

terrestre, fornecendo uma média quantitativa do nível de perturbação planetária. É dado em 

parâmetros de escala logarítmica e contém variações ocorridas na atividade magnéticas em 

intervalos de três em três horas relativas à curva do dia geomagneticamente calmo para um 

determinado observatório magnético (Fedrizzi 2003), Na figura 5.2 podemos ver a estimativa 

do índice entre os dias seis e nove de Abril de 2000. 
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Figura 5.2 - Gráfico mostrando a estimativa do índice Kp durante os dias 6, 7 e 8 de Abril. Fonte: NOAA 

Como podemos observar na tabela 5.2 o índice Kp possui 8 medições diárias em 

intervalos de três horas distribuídos em 28 níveis onde sua escala vária de 0 a 9 contendo 

designações + e – entre dois intervalos; por exemplo: 5-, 5, 5 + ; que equivalem a um terço de 

unidade, ou seja, 5 – equivale a 4 2/3, o 5 equivale ao próprio 5 e o 5 + equivale a 5  1/3 

(Nogueira 2009). O fato de se trabalhar com escalas logarítmicas pode ser complicado por 

isso podemos utilizar o índice Ap que nada mais é do que o mesmo índice equivalente numa 

escala linear, este índice também pode ser visto na tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Relação entre índice Kp e Ap 

Kp 0° 0+ 1- 1° 1+ 2- 2° 2+ 3- 3° 3+ 4- 4° 4+ 

Ap 0 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18 22 27 32 

Kp 5- 5° 5+ 6- 6º 6+ 7- 7° 7+ 8- 8° 8+ 9- 9° 

Ap 39 48 56 67 80 94 111 132 154 179 207 236 300 400 

De acordo com (Batista 2003) as tempestades magnéticas também podem ser dadas 

em função dos índices Kp e Ap como mostrado na tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 Relação entre índice Kp e Ap e intensidade da tempestade magnética. Fonte: Adaptada de Batista 

2003  

Atividade Geomagnética Índice Kp Índice Ap 

Calma 0-2 <8 

Transição 3 8-15 

Ativa 4 16-29 

Tempestade Fraca 5 30-49 

Tempestade Intensa 6 50-99 

Tempestade Severa >7 >100 

Utilizaremos os índices Dst, dando-nos uma resolução temporal de hora em hora, e Kp 

para uma melhor compreensão das tempestades geomagnéticas, pois temos observado em 

alguns artigos a tendência de se utilizar mais de um parâmetro para determinar cada fase de 

uma tempestade geomagnética.   
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6 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

Os LSTID’s podem ser observados através de várias técnicas de medição, tais como: 

utilização de ionosonda (AFRAIMOVICH et al., 2008, HAJKOWICZ , L. A. et al., 1991); 

radar de espalhamento incoerente (STERLING, D. L. et al., 1971, NICOLLS et al., 2004); 

airglow (SHIOKAWA et al., 2002); digissondas (STEPANOV et al., 2012); Sistema de 

Posicionamento Global (AFRAIMOVICH et al., 2000, 2008;  NGWIRA, C. M. et al., 2012); 

e  recentemente, muitos estudos relatam o uso de várias técnicas juntas como: ionossondas; 

digissondas e GPS (LYNN, K.J.W.  2008). Utilizaremos dados de ionossonda do tipo CADI 

(Canadian Advanced Digital Ionosonde) instalado no Centro de Lançamento da Barreira do 

Inferno (CLBI) em Natal-RN e dados de três digissondas do tipo DPS (Digisonde Portable 

Souder) localizadas em Cachoeira Paulista-SP, Fortaleza-CE e São Luís-MA. 

6.1 IONOSSONDAS E DIGISSONDAS 

São instrumentos que medem a variação da altura de reflexão das ondas incididas 

verticalmente na ionosfera em função da frequência de sondagem, sendo capazes de aferir o 

perfil de densidade eletrônica da ionosfera, (Reinish, 1986). Emitem, em intervalos regulares, 

pulsos de sinais de radiofrequência na faixa de 1 até 20 Mhz em direção à ionosfera e recebe 

de volta esses pulsos originando curvas da altura de reflexão da onda de rádio em função da 

frequência de onda, chamadas de ionogramas, os ionogramas nos mostra como esta a 

ionosfera a cada sondagem Na figura 6.1 podemos ver um exemplo de um ionograma. 

 

Figura 6.1 - Ionograma “Altura Virtual x Frequência”. 

Ionossondas do tipo CADI podem operar de dois modos distintos: no modo de 

frequência fixa, com pulsos discretos de 3, 4, 5, 6.3, 7 e 8 Mhz, enviados a cada 10 minutos; e 

no modo de varredura, sendo enviado, a cada 3 minutos, um pulso com 160 frequências, 

variando logaritmicamente de 1 até 20 Mhz. Nos dois casos, os dados são gravados em 
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arquivos específicos e os dados disponíveis são, para cada instante sondado, a frequência e a 

altura de reflexão do sinal, ou seja, a altura virtual da camada sondada. 

A antena de transmissão das ionossondas enviam pulsos eletromagnéticos na forma de 

ondas de rádio, sendo transmitidos e refletidos em regiões onde a frequência do plasma 

ionosférico é igual à frequência do pulso, obtendo-se o perfil vertical de densidade eletrônica 

do plasma ionosférico. A figura 6.2 traz uma representação dessa transmissão.  

 

Figura 6.2 - Transmissão de ondas de HF. Fonte Mitra 1952 apud Oliveira 2007. 

As alturas de reflexão apresentadas são calculadas com base no intervalo de tempo 

decorrido entre a transmissão do pulso e a recepção do eco nas antenas receptoras, ou seja, 

   
   

 
  Equação 6.1 

onde c é a velocidade da onda eletromagnética no vácuo. 

Como os pulsos se propagam através da ionosfera em velocidades menores no vácuo, 

à medida que os pulsos avançam até a região de reflexão dentro do plasma sua velocidade de 

grupo tende a zero, ou seja, sofre um retardo. Por consequência, as alturas de reflexão dos 

sinais em função da frequência registradas são ditas "virtuais", pois não correspondem às 

alturas reais em que os sinais foram refletidos. Desta forma, as alturas mostradas nos 

ionogramas são um pouco maiores do que as reais de reflexão (Liu, 2004). 

As digissondas são dotadas de maior capacitação diagnóstica da ionosfera, tornando-se 

um instrumento mais moderno e sofisticado do que a convencional, fornecendo, além do 

perfil de densidade de elétrons, as velocidades de deriva do plasma ionosférico (Yamashita, 

2000). É um dos instrumentos mais representativos para a medida de dados ionosféricos. 

Trata-se de um sistema transmissor-receptor que emite pulsos de energia eletromagnética em 
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frequências que variam de 1 a 20MHz. Segundo Santos (2010) as técnicas de sondagem 

ionosférica podem ser divididas em três grupos:  

1° Grupo: As ondas de rádio podem ser totalmente refletidas pelo meio;  

2° Grupo: As ondas de rádio podem passar pelo meio e emergir alteradas;  

3° Grupo: A maior parte da energia pode viajar através do meio, porém uma pequena fração 

espalhada ou parcialmente refletida pode ser devido às estruturas irregulares. 

Desprezando-se as colisões entre elétrons e partículas neutras, assim como o campo 

geomagnético, o índice de refração do plasma ionosférico pode ser dado da seguinte forma: 

         (
  

 
)
 

 Equação 6.2 

X pode ser expresso por: 

  
   

 

           Equação 6.3 

ou 

   
√    

  √   
   Equação 6.4 

onde,    representa a densidade eletrônica, e é a carga do elétron,    é a permissividade 

elétrica no vácuo, m é a massa do elétron,  fN é a frequência do plasma, f representa a 

frequência da onda. Na atmosfera neutra, onde    é nula, o índice de refração é igual à 

unidade ( =1), com isso, X = 0. Contudo, a partir da origem das camadas ionizadas, onde 

     devido à presença de elétrons livres, X > 0, o índice de refração tende a se tornar 

menor com o aumento da densidade eletrônica. Como a frequência de plasma aumenta com 

altura, no ponto onde a frequência da onda se igualar à frequência do plasma (  
   ), o 

índice de refração será igual à zero, provocando desta forma a reflexão da onda de rádio 

incidente (NOGUEIRA 2009). 

6.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS E O IONOGRAMA 

Os registros produzidos pelos sondadores ionosféricos são chamados de ionogramas e 

mostram a altura virtual de reflexão da onda de rádio em função da frequência dessa onda 

(Yamashita, 2000). 



30 

 

Os registros produzidos pelos sondadores ionosféricos são chamados de ionogramas e 

mostram a altura virtual de reflexão da onda de rádio em função de sua frequência 

(Yamashita, 2000). 

No caso das digissondas os dados de sondagem ionosférica são pré-processados 

através de uso do software ARTIST (Automatic Real-Time Ionogram Scaler with Trueheight) 

(Reinisch, 1996). Ou seja, uma coleção de programas que produzem parâmetros reduzidos de 

ionograma a partir da potência de sinal versus dados de altura e frequência do ionograma - 

parâmetros reduzidos de frequência (foF2, foF1, foE, foEs etc.); de altura (hmF2, h'F, h'E, 

h'Es etc.), bem como a curva h'(f) de altura virtual versus frequência (Reinisch, 1986). 

Atualmente, há um software desenvolvido pela equipe do Centro de Pesquisas 

Atmosféricas da Universidade de Massachusetts Lowell, EUA, onde são produzidas as 

Digissondas: o SAO-Explorer (BERTONI 2004). Estes programas fornecem vários parâmetros 

ionosféricos, tais como os descritos a seguir. 

Tabela 6.1 - Parâmetros Ionosféricos. Adaptada de Santos 2010. 

h’F1 Altura virtual mínima da camada F1 

h’F2 Altura virtual mínima da camada F2 

h’F3 Altura virtual mínima da camada F3 

h’E Altura virtual mínima da camada E 

h’Es Altura virtual mínima da camada Es 

hmF1 Altura do pico da camada F1  

hmF2 Altura do pico da camada F2 

foEs Frequência crítica da camada Es Ordinária 

foF1 Frequência crítica da camada F1 Ordinária 

foF2 Frequência crítica da camada F2 Ordinária 

foE Frequência crítica da camada E Ordinária 

foEs Frequência de Blanketing da camada Es Ordinária 

fminEs Frequência mínima da camada Es Ordinária 

fminE Frequência mínima da camada E Ordinária 

fminF Frequência mínima da camada F Ordinária 

Na figura a seguir observamos alguns desses parâmetros, tais como h’E, f0E, h’F, 

f0F1, h’F2, f0F2: 
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Figura 6.3 - Alguns Parâmetros Ionosféricos observados em um ionograma. 

Através de um ionograma, dependendo do sentido de polarização da onda transmitida, 

podemos notar a presença de ecos dentro de certa faixa de frequência que se separam em dois 

traços. Tal separação é motivada pela presença do campo geomagnético. Um representa a 

componente ordinária ou traço O e se refere à menor frequência, o outro é a componente 

extraordinária ou traço X e se refere à maior frequência (Hargreaves. 1992, Reinisch et. al, 

1989).  

Com os dados obtidos ao longo do dia, com a digissonda DPS, é possível, por meio da 

função “contour” no software SAO-X, obter curvas de “Altura x Tempo” para as frequências 

sondadas, chamadas aqui de curvas de isodensidade eletrônica ou isolinhas. Com a ajuda do 

software podemos obter essas curvas com altura reais ou virtuais. Durante períodos 

geomagneticamente perturbados, temos a presença de oscilações típicas de um TID, onde a 

assinatura de tal perturbação se caracteriza pela variação quase senoidal e por uma perceptível 

propagação de fase quando se compara às curvas referentes a cada frequência específica, 

como podemos ver a seguir. 
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Figura 6.4 - Isolinhas, Cachoeira Paulista. 

Estudaremos a resposta ionosférica à propagação de um TID a partir de curvas de 

isolinhas durante períodos calmos e de intensas tempestades magnéticas, verificando o 

comportamento da ionosfera durante as tempestades.  

6.3 SELEÇÃO DE DADOS 

Fizemos uma seleção dos dias onde poderão aparecer eventos interessantes, com base 

nos índices de Kp e de Dst de tempestades magnéticas fornecidos pelo NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration ).  Escolhemos dias com Kp acima de 5, no período 

de 2000 a 2012, tanto da estação de Natal quanto das estações de São Luís, Fortaleza e  

Cachoeira Paulista. O período selecionado engloba períodos de máximos e mínimos solares, 

correspondendo a uma atividade solar mais intensa e períodos menos intensos, conhecidos 

como ciclo solar, que correspondem a um período de aproximadamente 11 anos. A figura 6.5 

mostra uma linha de previsões para a intensidade desses ciclos e seus valores reais. A tabela 

abaixo traz tanto o período estudado quanto os índices Dst e Kp. 

Tabela 6.2 - Ocorrência de grandes tempestades magnéticas. 

Período em Dias Mês – Ano Mínimo DST 

(nT) 

Máximo 

KP 

18 a 22 Novembro – 2003 -422 9 

30 a 03/04 Março – 2001 -387 9 

27 a 31 Outubro – 2003 -383 9 

7 a 12 Novembro – 2004 -374 9 

5 a 9 Novembro – 2001 -292 9 

5 a 8 Abril – 2000 -288 8 

11 a 14 Abril – 2001 -271 8 
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23 a 26 Novembro – 2001 -221 8 

20 a 24 Outubro – 2001 -187 8 

23 a 26 Agosto – 2005 -184 8 

7 a 10 Setembro – 2002 -181 7 

22 a 30 Julho – 2004 -170 9 

2 a 5 Outubro – 2001 -166 7 

14 a 17 Dezembro – 2006 -162 8 

1 a 6 Outubro – 2002 -160 7 

27 a 30 Outubro – 2001 -157 7 

16 a 21 Abril – 2002 -149 7 

17 a 20 Agosto - 2003 -148 8 

29 a 31 Maio - 2003 -135 8 

09 a 12 Setembro - 2005 -134 9 

14 a 17 Julho - 2012 -133 6 

24 a 27 Outubro - 2011 -132 7 

21 a 24 Janeiro - 2004 -130 5 

21 a 24 Novembro - 2002 -117 7 

3 a 5 Abril - 2004 -117 5 

21 a 25 Maio – 2002 -109 7 

3 a 5 Setembro - 2002 -109 6 

13 a 16 Novembro - 2012 -108 6 

 

 

Figura 6.5 - Ciclos Solares 

 

 Observando a tabela, vemos que os eventos estão listados em ordem decrescente de 

acordo com o índice Dst e compreendem um período de máximo e mínimo solar, como é visto 

na figura acima.  
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7 RESULTADO E DISCUSSÕES 

Os resultados têm como objetivo trazer uma discussão sobre as principais 

características dos TID’s de larga escala em regiões de baixas latitudes e a sua propagação no 

setor brasileiro. Analisamos os principais parâmetros de ondas, como: amplitude (A), período 

(T), comprimento de onda vertical (z), velocidade vertical de fase (Vz) e velocidade de 

propagação. Utilizamos conjuntos de dados obtidos com a ionossonda digital tipo “CADI” 

Localizada no CLBI – Centro de Lançamento da Barreira do Inferno – Natal-RN, bem como 

dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) através das 

digissondas tipo DPS localizadas em Cachoeira Paulista-SP, Fortaleza-CE e São Luís-MA. 

Com base nas discussões aqui estabelecidas as intensas tempestades magnéticas 

(apresentando índices Kp maiores que cinco, são a fonte das ocorrências das perturbações 

ionosféricas de larga escala). Foi feito um levantamento das principais tempestades 

magnéticas ocorridas durante o período dos anos de 2000 a 2012; selecionamos os dados 

correspondendo aos períodos que tiveram intensas tempestades. 

Para a maioria das tempestades magnéticas foram analisados um conjunto de dados 

com em média cinco dias, correspondendo a dias geomagneticamente calmos, ou seja, 

antecedentes as tempestades e dias perturbados. Dessa forma, foi possível estudar o 

comportamento da ionosfera antes, durante e após uma intensa tempestade geomagnética. 

Foram feitos gráficos de isolinhas (altura versus frequência), proporcionando o cálculo 

de uma média da altura em função da frequência e, com isso, subtrair da isolinha do dia 

geomagneticamente perturbado a isolinha da média dos dias calmos, obtendo-se um valor 

líquido dessas oscilações, que nos mostraram perturbações típicas de TID de larga escala. 

Construímos gráficos mostrando a variação temporal do índice geomagnético Dst, para que 

assim pudéssemos identificar o início das tempestades e calcularmos o tempo até serem vistas 

nas estações de observação.   

Para o estudo dos principais parâmetros como: Amplitude (A), período (T), 

comprimento de onda vertical (z), velocidade vertical de fase (Vz), foi adotado o método 

utilizado por Oliveira (2007) e Abdu (2009), no qual o período é determinado a partir da 

média dos períodos encontrados para um conjunto de frequências e a velocidade de fase 

vertical é determinada pelo deslocamento em altitude dos máximos das ondas sobre o 

respectivo deslocamento em tempo do mesmo ponto. O mesmo procedimento é adotado para 

a determinação do deslocamento de tempo. Sabendo os resultados do deslocamento em altura 

e tempo é possível então calcular a velocidade de fase vertical, que é dada por: 
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       Equação 7.1 

O comprimento de onda vertical é obtido através da equação:  

         Equação 7.2 

onde    é a velocidade vertical de fase média, T é o período médio. 

O estudo desses parâmetros, ou seja, a caracterização das ondas é de grande relevância 

dada a importância da propagação de ondas de gravidade e, consequentemente, a sua 

influência na variação do perfil de densidade eletrônica ionosférico  
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7.1    Tempestade Magnética 06 a 07 de Abril de 2000 

A primeira tempestade estudada ocorreu de forma intensa no período compreendido 

entre 06 a 07 de Abril de 2000. Como podemos observar no gráfico 7.3 abaixo, representa-se 

a variação temporal do índice Dst, apresentando intensa queda, chegando a -288 nT. Segundo 

Ildiko (2013) o início súbito ocorreu por volta das 16h40min (UT) do dia 06 de Abril, o que 

nos dá aproximadamente 07h50min antes do início das oscilações sobre Cachoeira Paulista. 

Tomando esse período por base, selecionamos dados de altura versus frequência, fornecida 

pelas digissondas localizadas em Natal e Cachoeira Paulista, possibilitando-nos a construção 

de gráficos de isolinhas para esse período. Os gráficos 7.1 e 7.2 correspondem 

respectivamente as isolinhas de Natal e Cachoeira Paulista para os dias 6 e 7 de Abril de 

2000, podendo observar um comportamento oscilatório do plasma ionosférico, para esse 

período, sobre Natal e Cachoeira Paulista, identificando uma assinatura típica de um LSTID’s.  

Para Natal essa oscilação apresentou um período de aproximadamente 03h00min e 

amplitude pouco maior que 100 km. O LSTID começou a se formar por volta das 03h00min 

(UT) do dia 07 de abril de 2000 e seu término ocorreu por volta das 09h00min do mesmo dia. 

Podemos ver também no gráfico 7.2, a assinatura de um típica TID de larga escala, 

apresentando um período de aproximadamente 03 h15min e uma amplitude de pouco mais de 

125 km. Esse LSTID teve como fonte a grande tempestade magnética iniciada por volta das 

16h40min (UT) do dia 06 de abril de 2000.  

Nos gráficos 7.1 e 7.2 vemos, como indicado pelas setas, os picos dessa oscilação em 

Natal e Cachoeira Paulista. Sabemos, pela própria literatura, que a direção de propagação 

desse tipo de TID ocorre no sentido da região auroral para a região equatorial. Dessa forma, 

obtivemos a velocidade de propagação desse TID: aproximadamente 720 Km/h. 

Esse mesmo período é discutido por Ildiko e Brian (2013), utilizando-se de multi-

instrumentos para estudá-lo. Em seus artigos fica claro que para existir o evento houve 

penetração de campo elétrico (representado por uma barra vermelha nos gráficos 7.1 e 7.2); 

observaram também a propagação de ondas de gravidade tanto no setor australiano quanto no 

setor americano.   
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Gráfico 7.1 - Isolinhas – Altura virtual, Natal – RN 

 

Gráfico 7.2 - Isolinha – Altura virtual, Cachoeira Paulista - SP 

Gráfico 7.3 - Variação Temporal do índice DST 

 
Figura 7.1 - Ionograma, Cachoeira Paulista – 0:30hs do dia 07/04/2000 
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Figura 7.2 - Ionograma, Cachoeira Paulista – 2:00hs do dia 07/04/2000 

  
Figura 7.3 - Ionograma, Cachoeira Paulista – 3:15hs do dia 07/04/2000 

  
Figura 7.4 - Ionograma, Cachoeira Paulista – 5:30hs do dia 07/04/2000  

 

Outra forma de observarmos essa perturbação é olhando para os ionogramas, como 

podemos ver nas figuras 7.1, 7.2,7. 3 e 7.4, representando-as no dia 07 de Abril do ano de 

2000 para Cachoeira Paulista. Vimos o deslocamento vertical, para cima e para baixo, do 

plasma ionosférico durante a passagem do TID. Concluímos que não só foi possível observar 

esse fenômeno utilizando ionossondas, como também caracterizá-lo e determinar seus 

principais parâmetros.   
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7.2 Tempestade Magnética de 18 a 22 de Novembro de 2003 

O segundo caso estudado compreendeu o período entre 18 e 22 de Novembro de 2003, 

utilizamos dados das digissonda localizadas nas estações de Cachoeira Paulista-SP e 

Fortaleza-CE. Nesse período foi constatada uma intensa tempestade magnética com índice 

Dst apresentando queda acentuada chegando à – 422 nT, como podemos ver no gráfico 7.6.  

Para esse período percebemos um comportamento oscilatório do plasma ionosférico, 

os gráficos 7.4 e 7.5 apresentam respectivamente a diferença entre as curvas médias das 

isolinhas dos dias calmos, ou seja, sem perturbação e a do dia perturbado (20 de Novembro de 

2003) para Fortaleza-CE e Cachoeira Paulista-SP, vendo uma possível assinatura de um TID 

de larga escala. Para Fortaleza apresentou-se um período de aproximadamente 1 hora e uma 

amplitude de pouco mais de 50 km, tendo início por volta das 18:00 hs (UT) do dia 20 de 

Novembro de 2003 com término por volta das 19h00min do mesmo dia. Esse TID aconteceu 

logo após uma grande tempestade magnética iniciada por volta das 08h00min (UT) do dia 20 

de Novembro. A tabela 7.1 mostra os principais parâmetros obtidos na análise dos dados para 

esse período, dentre eles a velocidade de propagação entre a estação de Cachoeira Paulista e 

Fortaleza, que foi de aproximadamente 530 km/h.  

Para uma análise mais detalhada foi feito uma média dos dias geomagneticamente 

calmos e em seguida foi, para cada frequência estudada, subtraído o dia geomagneticamente 

perturbado da média dos dias calmos, obtendo-se um valor líquido das alturas de cada 

frequência em função do tempo. Diferente do caso anterior, para o mesmo período, obtivemos 

dados de altura real e virtual; porém, na primeira abordagem os cálculos foram feitos 

utilizando altura real, o que possibilitou depois uma comparação com os cálculos para a altura 

virtual. As setas apontam para os picos dessa oscilação tanto para Fortaleza quanto para 

Cacheira Paulista.  

Esse período foi explorado também por Becker-Guedes (et. al. 2007), relatando a 

ocorrência da passagem de um TID de Larga escala por São Jose dos Campos e Palmas, onde 

somente após cerca de 4 horas a partir do SSC foi detectado o TID sobre as estações. As 

observações de ambas as estações de sondagem ionosféricas mostram estruturas em forma de 

onda. 
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Gráfico 7.4 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado – Altura 

real, Fortaleza, CE - 2003.  

Gráfico 7.5 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado – Altura 

real, Cachoeira Paulista, SP - 2003 

 

 

Gráfico 7.6 - Variação Temporal do índice DST – Novembro de 2003 

Tabela 7.1 - Principais parametros de onda com altura real para CP e FZ – Novembro de 2003.  

CP - Altura Real  FZ - Altura Real  

Amplitude 133,9 Km Amplitude 50 km 

Período 3,5 hs Período 1 h 

Vz 336 Km/h Vz 310 Km/h 

z 1260 km z 310,5 Km 
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Observamos que existe uma lacuna entre as 05h40min horas e 08h10min, ocorrendo 

devido à falta de dados para esse horário durante alguns dias utilizados para fazer a média dos 

dias geomagneticamente calmos. Assim, quando foi feita a subtração do dia perturbado foi 

preciso retirar esse intervalo. 

Outra análise possível para esse período é olharmos as isolinhas construídas com 

altura virtual, os gráficos 7.7 e 7.8 mostram respectivamente as isolinhas para Fortaleza e 

Cachoeira Paulista, podendo-se perceber uma grande diferença entre as amplitudes das 

isolinhas construídas com altura real para a altura virtual. Vemos que os valores das 

amplitudes para altura real são menores que para a altura virtual. A tabela a seguir nos mostra 

esses valores numericamente. 

Tabela 7.2 - Principais parametros de onda com altura virtual para CP e FZ – Novembro de 2003. 

CP - Altura Virtual  FZ - Altura Virtual  

Amplitude 387,6 Km Amplitude 117 km 

Período 3,5 hs Período 0,83 h 

Vz  Vz 768 Km/h 

z  z 640 km 

 

 

 

 
Gráfico 7.7 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado –Altura 

virtual, Fortaleza, CE - 2003. 

 

 
Gráfico 7.8  - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado – Altura 

virtual, Cachoeira Paulista, SP – 2003. 
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Nos gráficos 7.7 e 7.8 também existe lacunas entre as 05h40min e 08h10min (para o 

gráfico 7.7) e 07h30min é entre 08h4510min (para o gráfico 7.8), mais uma vez isso se deve 

ao fato de que houve falhas nos dados devido à absorção do sinal para esse horário, durante 

alguns dias que foram utilizados para fazer a média dos dias geomagneticamente calmos. 

Dessa forma, quando foi feita a subtração do dia perturbado necessitou-se retirar o intervalo.  

Para esse período foi possível abranger nosso estudo sobre a passagem desse LSTID 

sobre o setor brasileiro, pois além de detectarmos sua propagação e principais características 

de onda foi possível calcularmos o valor líquido de sua amplitude tanto para altura real quanto 

para altura virtual e compará-las com os valores observados na literatura, verificando a 

conformidade dos valores. Mesmo assim vê-se a necessidade de um estudo mais detalhado, 

utilizando não só outros instrumentos, mas também se remetendo à interferência ou 

superposição de outros fenômenos, tais como: penetração de campo elétrico e marés 

atmosféricas, dentre outros. 

 

 

  



43 

 

7.3 Tempestade Magnética de 31 de Março a 04 Abril de 2001. 

Ocorrida entre o final do mês de março e início do mês de Abril, podendo ser vista no 

gráfico 7.11, destacando-se a variação temporal do índice geomagnético Dst, que se trata de 

uma tempestade bastante intensa atingindo -387 nT no dia 31 de Março de 2001. Ocorreu 

mais precisamente entre os dias 31 de Março e 04 de Abril e teve início súbito às 03h00min 

do dia 31 de Março.  

As análises foram feitas utilizando dados com altura real, para Cachoeira Paulista e 

Fortaleza. Diferentemente do caso anterior, não fizemos uma média dos dias calmos; com isso 

a diferença de altura entre o dia perturbado e a média dos dias calmos, para cada frequência, 

não foi possível, já que não obtivemos dias calmos suficientes para o cálculo. Fizemos apenas 

gráficos de isolinhas; porém, mais uma vez foi possível observar oscilações típicas de um TID 

de larga escala para o período após essa tempestade geomagnética. Através da análise desses 

gráficos foi possível encontrar os seguintes parâmetros: 

Tabela 7.3 - Principais parametros de onda com alturareal para CP e FZ – Abril de 2001. 

CP - Altura Real  FZ - Altura Real  

Amplitude 77,5 Km Amplitude 45 km 

Período 4 h Período 3,5 h 

Vz 205,3 Km/h Vz  

z 821,2 Km z  

Vemos que a perturbação iniciou-se, aproximadamente, 21 horas após o início súbito 

da tempestade geomagnética. As setas abaixo indicam o pico inicial em cada estação. 
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Gráfico 7.9 - Isolinha – Fortaleza. 

Gráfico 7.10 - Isolinha – Cachoeira Paulista. 
 

 

 
Gráfico 7.11 - Variação Temporal do índice DST – Março/Abril 2001. 

Nos gráficos 7.9 e 7.10 também existe lacunas entre as 01h45min à 04h00min e 

05h45min à 09h00min, para a frequência de 6 Mhz, assim como entre 01h45min à 03h15min 

e 9h00 à 21h00min para a frequência de 2 Mhz no gráfico 7.9. Assim como lacunas entre 

06h45min à 09h00min, para a frequência de 6 Mhz e entre 9h45min à 21h30min para a 

frequência de 2 Mhz. No gráfico 7.10 essas lacunas nada mais são do que a falta de dados 

para os horários correspondentes. Concluímos que foi possível observar a passagem desse 

LSTID utilizando ionossondas assim como caracterizá-los e determinar seus principais 

parâmetros. 
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7.4 Tempestade Magnética de 07 a 10 de Setembro de 2002.  

Durante esse período ocorreu uma intensa tempestade magnética como pode ser vista 

no gráfico 7.14, mostrando a variação temporal do índice geomagnético Dst. Podemos ver que 

a tempestade teve seu início súbito aproximadamente às 08 horas (UT) do dia 07 de setembro 

de 2002 e no dia 08 de setembro atingiu -181 nT. A tempestade descrita acima foi a fonte de 

um LSTID ocorrida no dia 08 de Setembro, iniciada aproximadamente 17 horas após o início 

súbito (sudden storm commencement) da tempestade. 

Digissondas localizadas em Cachoeira Paulista e Fortaleza nos forneceram dados 

suficientes para analisarmos a perturbação ocorrida. De acordo com os gráficos 7.12 e 7.13 

visualizamos uma propagação de onda vista primeiramente em Cachoeira Paulista e 

aproximadamente 01h:40min depois observada também na estação de Fortaleza; as oscilações 

estão indicadas por setas. 

Com os gráficos e o estudo realizado dos dados em questão foi possível classificar 

essa perturbação como uma candidata a um LSTID. Podemos ver também na tabela os 

principais parâmetros obtidos durante a ocorrência desse fenômeno.  

Tabela 7.4 - Principais parametros de onda com altura real para CP e FZ – Setembro de 2002. 

CP - Altura Real  FZ - Altura Real  

Amplitude 150 km Amplitude 60 km 

Período 3 h Período 2,5 h 

Vz 174,6 Km/h Vz  

z 523,8 Km z  
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Gráfico 7.12 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado –Altura 

real, Fortaleza, CE – 2002. 

 
Gráfico 7.13 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado –Altura 

real, Cachoeira Paulista, SP – 2002. 

 

 

 
Gráfico 7.14 - Variação Temporal do índice DST – Setembro de 2002. 

Assim como em casos anteriores, para uma análise mais detalhada sobre a passagem 

desse fenômeno, foi feito uma média dos dias geomagneticamente calmos e, em seguida, para 

cada frequência estudada, foi subtraído o dia geomagneticamente perturbado da média dos 

dias calmos, obtendo-se um valor líquido das alturas de cada frequência em função do tempo 

durante a passagem desse TID. Portanto, os gráficos 7.12 e 7.13 representam os valores 

líquidos; as setas apontam para os picos de oscilação tanto para Fortaleza quanto para 

Cacheira Paulista. Concluímos a visualização e caracterização de mais um possível LSTID 

sobre regiões de baixas latitudes. 
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7.5 Tempestade Magnética de 17 a 18 de Abril de 2002.  

Como é demonstrado no gráfico 7.18 vemos a variação temporal da tempestade 

magnética ocorrida no dia 17 do mês de abril de 2002, tendo início as 11h00min do dia 

17/04/02, registrando -98 nT no índice Dst. Com base nos dados obtidos podemos calcular 

alguns parâmetros, os quais estão na tabela 7.5.  

Obtivemos dados de três estações de coleta: São Luís, Fortaleza e Cachoeira Paulista, 

observando a propagação do TID nas três estações como mostra os gráficos 7.15, 7.16 e 7.17 

abaixo para cada estação. Vemos também na tabela 7.5 os principais parâmetros obtidos 

durante a ocorrência desse fenômeno. 

Tabela 7.5 - Principais parametros de onda com altura real para CP, FZ e SL – Abril de 2002. 

CP - Altura Real  FZ - Altura Real  São Luís  

Amplitude 65 km Amplitude  40 km Amplitude 55 km 

Período  3,25 h Período  3 h Período 3,5 h 

Vz  80 Km/h Vz  Vz  

z  260 Km z  z  

Para Cachoeira Paulista a oscilação apresenta um período de aproximadamente 3,25 

horas e uma amplitude pouco maior que 65 km, o LSTID começou a se formar por volta das 

03h30min (UT) do dia 18 de abril de 2002 como podemos ver no gráfico 7.17, 

correspondendo a diferença entre as médias da curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia 

perturbado para Cachoeira Paulista. Para Fortaleza a oscilação apresenta um período de 

aproximadamente 03h00min e uma amplitude de pouco mais de 40 km, como pode ser visto 

no gráfico 7.16. Para São Luís essa oscilação apresenta um período de aproximadamente 

03h5min e uma amplitude de pouco mais de 55 km, vista no gráfico 7.15. Nas três estações 

ficaram claras as assinaturas de um TID de larga escala, assim como sua propagação entre as 

estações. 

As setas nas figuras indicam os picos nas estações de Cachoeira Paulista, Fortaleza e 

São Luís, uma vez que a direção de propagação desses TID’s ocorre no sentido do sul para o 

norte. Calculamos as velocidades de propagação desse TID entre as estações, obtivemos uma 

velocidade de aproximadamente 1300 Km/h.   
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Gráfico 7.15 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado –Altura 

real, São Luiz, MA – 2002 

 
Gráfico 7.16 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado –Altura 

real, Fortaleza, CE – 2002 

 
Gráfico 7.17 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado –Altura 

real, Cachoeira Paulista, SP – 2002 

 

 

 
Gráfico 7.18 - Variação Temporal do índice DST – Abril de 2002 
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As lacunas existentes nos gráficos 7.15 e 7.16 entre as 10h45min e 19h30min, gráfico 

7.17 entre 09h40min e 19h30min para o gráfico 7.16, deve-se ao fato de que não houve dados 

para esse horário durante alguns dias que foram utilizados para se fazer a média com os dias 

geomagneticamente calmos. Dessa forma, quando foi feito a subtração do dia perturbado 

necessitou-se retirar esse intervalo. Para o período foi possível obter dados suficientes que 

mostraram a propagação do fenômeno sobre o setor brasileiro em pelo menos três estações de 

coleta.  
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7.6 Tempestade Magnética de 13 a 17 de Novembro de 2012.  

A tempestade magnética teve início aproximadamente às 17h00min do dia 13 de 

Novembro como pode ser observado no gráfico abaixo, mostrando a variação temporal do 

índice Dst, chegando a -108 nT. Os gráficos 7.19 e 7.20 representam, respectivamente, o valor 

líquido obtido a partir da subtração entre a média da altura em função da frequência para dias 

calmos e a isolinha do dia geomagneticamente perturbado. Para as estações de Fortaleza-CE e 

São Luís-MA podemos observar uma oscilação típica de um TID de larga escala. 

Para Fortaleza a oscilação apresentou um período de aproximadamente 02h5min e 

uma amplitude pouco maior que 50 km, como pode ser visto no gráfico 7.19 o LSTID 

começou a se formar por volta das 03h00min (UT) do dia 14 de Novembro de 2012. Já para 

São Luís essa oscilação apresentou um período de aproximadamente 02h6min e uma 

amplitude pouco maior que 45 km, como se vê no gráfico 7.20. É certo nas estações as 

assinaturas de um TID de larga escala assim como sua propagação. 

As setas nas figuras indicam os picos da oscilação nas estações de Fortaleza e São 

Luís, uma vez que a direção de propagação dos TID’s ocorre no sentido do sul para o norte, 

calculamos a velocidades de propagação de desse TID entre as estações, obtivemos uma 

velocidade de aproximadamente 732 Km/h.  
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Gráfico 7.19 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado –Altura 

real, São Luiz, MA - 2012 

 
Gráfico 7.20 - Diferença entre as médias das curvas de isolinhas para dias calmos e a do dia perturbado –Altura 

real, Fortaleza, CE - 2012 

 

 
Gráfico 7.21 - Variação Temporal do índice DST – Novembro de 2012 

Foram apresentados e discutidos, nesse capítulo, alguns casos nos quais foi possível 

detectar, utilizando-se aparelhos de ionossondas e digissondas, TID’s de larga escala, durante 

períodos em que ocorreram intensas tempestades geomagnéticas. A seguir, as principais 

conclusões desse trabalho sobre esse fenômeno no setor brasileiro. 
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8 CONCLUSÕES 

No modelo matemático desenvolvido por Clark 1971 os cálculos demonstraram que 

quanto mais próximo do equador magnético mais raros seriam os fenômenos, assim como 

Walker (et. al. 1988) afirma também que essas oscilações periódicas dificilmente poderiam 

ser vistas durante o período diurno devido a presença do forte gradiente de ionização 

latitudinal associado à anomalia equatorial e a variabilidade da localização do seu máximo. 

Mas, como observamos no sétimo capítulo, os resultados apresentados comprovaram que foi 

possível visualizar e estudar esse fenômeno sobre regiões de baixas latitudes durante períodos 

geomagneticamente perturbados, ou seja, durante intensas tempestades magnéticas. Os 

resultados foram obtidos utilizando-se a ionossonda do tipo CADI, localizada na Barreira do 

Inferno e também as digissondas do tipo DPS, localizadas em Cachoeira Paulista - SP, 

Fortaleza - CE e São Luís- MA.  

As velocidades de propagação e amplitudes dos eventos estudados estão de acordo 

com os citados na literatura, garantindo a confiabilidade nos tratamentos de dados e nos 

equipamentos utilizados. Como na literatura os valores das amplitudes muitas vezes são 

mostrados utilizando alturas virtuais, decidimos, com a utilização do software Sao-explore, 

realizar os cálculos tanto para altura virtual quanto para a altura real; dessa forma, 

constatamos também que, assim como era esperado, a amplitude para as alturas reais são 

menores. Quando possível, utilizamos dados de altura real para as frequências, o que 

possibilitou outra visão para os estudos a respeito da amplitude desse fenômeno. Observamos 

que os valores dos parâmetros de onda (período T, comprimento de onda vertical z, 

velocidade de fase vertical Vz e velocidade de propagação), estão dentro do esperado pela na 

literatura.  

Utilizamos quatro estações de coleta de dados, sendo possível estudar períodos 

geomagneticamente perturbados utilizando dados, quando possível, das quatro estações ao 

mesmo tempo, possibilitando o encontro da velocidade de propagação desses distúrbios no 

setor brasileiro entre as estações estudadas. 

No sétimo capítulo relatamos seis casos nos quais tivemos dados para estudar o 

fenômeno em mais de uma estação e, com isso, abordar todos os parâmetros necessários para 

comprovar sua propagação em regiões de baixas latitudes. Tínhamos vinte e oito casos com 

intensas tempestades (como pode ser visto na tabela 6.2 no capitulo 6), como candidatas a 

fontes de fenômenos dessa natureza; vinte deles faltavam dados em ao menos uma das 

estações, nos demais casos onde não foi possível ver a passagem dos LSTID’s. Ildiko e Brian 
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(2013) em seu artigo aborda alguns fenômenos que possibilitariam a não visualização dos 

LSTID’s sobre uma dada região, dentre ele podemos citar desde fenômenos de natureza local 

até fenômenos globais. A própria forma como a tempestade magnética se apresenta pode 

influenciar na visualização dos fenômenos, dentre os parâmetros é citada a forma das três 

fases de uma tempestade geomagnética: fase inicial, principal e de recuperação, fatores esses 

que são levantados também por Francis (1975), assim como o horário de início de tempestade 

com relação a localização das estações de coleta de dados. 

Acompanhamos os eventos que ocorrem em Cachoeira Paulista-SP e Natal-RN. Os 

eventos que ocorreram em Cachoeira Paulista e Fortaleza sugerem que suas fontes são 

aurorais, mas nem todos os eventos detectados em Natal são detectados em Fortaleza e/ou em 

São Luís o que pode ser explicado pelo fato do equador magnético estar funcionando como 

uma barreira, ou seja, como explica Ildiko e Brian (2013) a origem desse fenômeno em 

regiões aurorais é indicado pela maior amplitude de onda que aparece na zona da aurora de 

cada hemisfério, enquanto que o seu movimento equatorial é indicado pela atenuação de 

amplitude da onda em relação ao equador. 

As principais contribuições apresentadas nesse trabalho são: 

 O horário de maior ocorrência desses fenômenos foi quando se iniciou a 

tempestade durante o dia em torno de 80%, mas como é mostrado também 

existe a ocorrência desse fenômeno se originando com tempestades durante a 

noite. Uma das principais diferenças é o tempo até a observação da passagem 

das LSTID’s nas estações, ou seja, o atraso. 

 Dentre os vinte e oito casos estudados foram possíveis detectar ondas de 

gravidade em ao menos uma das estações estudadas em quatorze casos, o que 

nos dá para esse estudo um total de 50% dos casos, evidenciando assim a 

propagação desse fenômeno mesmo em baixas latitudes. 

 Os parâmetros para os TID’s de larga escala estudadas estão em conformidade 

com os apresentados pela literatura da área, tais como: Período superiores a 

trinta minutos, velocidade de propagação entre 400 e 1000 m/s 

Trabalhos futuros:  

Os resultados obtidos neste estudo contribuíram para a compreensão dos processos 

dinâmicos e eletrodinâmicos que ocorrem na ionosfera em baixas latitudes, no setor brasileiro. 

No entanto, existem várias questões que ainda estão abertas, principalmente aquelas 
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relacionadas a influência de fenômenos locais e forma com que a tempestade se apresenta. 

Sugere-se a realização de campanhas com multi-instrumentos, bem como trabalhar com dados 

de novos parâmetros, para que se possa ter uma compreensão melhor da influência que a 

forma das tempestades pode ter na geração dos LSTID’s. 
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