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Resumo

Visando identificar a relação entre cintilações de GPS em Natal-RN (Brasil) e perturbações geo-

magnéticas de quaisquer intensidades e variações, este trabalho fez analises do comportamento

ionosférico e de parâmetros maganéticos (Dst , AE e Bz do campo magnético interplanetário)

concernentes a épocas distintas do ciclo solar do período entre os anos de 2000 e 2014. Parte

dos dados desta pesquisa se originou no observatório da UFRN, a partir de uma placa GEC

Plessey ligada a uma antena ANP -C 114 modificada pelo grupo Cornell University’s Space

Plasma Physics de modo a operar o ScintMon, um programa de monitoramento de GPS. Neste

estudo, portanto, foram constatados vários casos de cintilações inibidas após a fase principal de

tempestades magnéticas, fato que, juntamente com outros, corroboraram com a categorização

de Aarons (1991) e com os modelos de dínamo pertubado (de acordo com Bonelli, 2008) e de

penetração over-shielding, defendido por Kelley et al. (1979) e Abdu (2011) [4]. Além dessas

constatações, foram notados diferentes aspectos morfológicos em tais perturbações no sinal de

GPS de acordo com atividades magnéticas precedentes. Também foi constatada uma relação

moderada (R2 = 0,52) entre a taxa de variação do índice Dst (de horário específico) e o S4 médio

do sinal noturno, por meio de uma função polinomial. Tal constatação, portanto, corroborando

com Ilma et al. (2012) [21], é uma importante evidência de que as cintilações de GPS não são

diretamente controladas por indução magnética de tempestades. Ao concluir este trabalho, essa

relação também se mostrou como um meio de previsão parcial de cintilações.

Palavras-chave: Dínamo Perturbado; Over-shielding; Índice Dst ; S4 médio; Tempestades Mag-

néticas.
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Abstract

To identify the relationship between GPS scintillation in Natal-RN (Brazil) and geomagnetic

disturbances of any intensities and variations, this work made analysis of the ionospheric be-

havior and magnetic indexes (Dst , AE and Bz of the interplanetary magnetic field) concerning

to different periods of the solar cycle between 2000 and 2014. Part of the data of this re-

search originated at the UFRN observatory, from a GEC Plessey board connected to an ANP

-C 114 antenna, modified by Cornell University’s Space group Plasma Physics in order to op-

erate the ScintMon, a GPS monitoring program. This study, therefore, found several cases of

inhibited scintillations after the main phase of magnetic storms, a fact that, along with others,

corroborated with categorization of Aarons (1991) and models of disturbed dynamo (according

to Bonelli, 2008) and over-shielding penetration, defended by Kelley et al. (1979) and Abdu

(2011) [4]. In addition to these findings, different morphologies were noted in such disruptions

in the GPS signal in accordance with previous magnetic activities. It also found a moderate

relationship (R2 = 0.52) between the Dst rate (concerning to specific time) and the average of S4

through a polynomial function. This finding therefore, corroborating Ilma et al. (2012) [17], is

an important evidence that the scintillation GPS are not directly controlled by magnetic induc-

tion of storms. Completing this work, this relation did show itself as a way of partial predicting

of scintillations.

Keywords: Disturbed Dynamo; Over-shielding; Dst Index; S4 Average; Magnetic Storms.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

Para fins de estudo, geoespaço é a nomenclatura dada ao ambiente em torno da Terra situado en-

tre 50 km (ou 70 km) de altitude e os pontos localizados a uma distância de algumas dezenas de

raios terrestres em relação ao nível do mar (Hargreaves, 1992 [23]). A importância dessa região,

de relativa proximidade com a Terra, está na intermediação que ela promove entre o Sol e este

planeta no que se refere à atuação dos efeitos de atividades solares sobre o campo magnético

da Terra e sobre sua alta atmosfera. Esta sofre influências do vento solar e de intensas ejeções

de plasma procedentes do Sol. Dessas influências, a saber, uma maior ou menor geração, na

atmosfera superior, de irregularidades na densidade de íons/elétrons, como as bolhas de plasma,

ocorre quando tais atividades solares afetam a magnetosfera1 e a atmosfera de altas latitudes,

produzindo penetração de campo elétrico sobre a região equatorial e perturbação na circulação

de ventos na alta atmosfera de modo a gerar campos elétricos sobre esse meio (Kelley, 2009

[27]).

Também é importante mencionar o fato de que o geoespaço, assim como a Terra e todo o

Sistema Solar, está imerso na Heliosfera, e no campo magnético do Sol, também conhecido

como campo magnético interplanetário, IMF2 (Hargreaves, 1992 [23]; Kelley, 2009 [27]) e que

mudanças na orientação deste modifica o tipo de deformação que o mesmo provoca na mag-

netosfera (Kelley, 2009 [27], além de modificar o modo como a ionosfera (ambiente onde as

bolhas de plasma são formadas) é afetada por tais atividades (Abdu, 2011 [4]).

Essas irregularidades na alta atmosfera geram cintilações, o que significa problema nas co-

municações de satélite quando o sinal deste atravessa tal meio com densidade eletrônica irre-

1Região onde o campo magnético da Terra domina o movimento de cargas lá presentes, segundo Hargreaves,
1992[23].

2Interplanetary Magnetic Field
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gular. A navegação feita por GPS, portanto, pode ser prejudicada durante a ocorrência desse

fenômeno. Considerando, então, a popularização desse sistema por meio de smartphones e que

um dos meios de orientação de aeronaves e automóveis é o referido sistema de posicionamento,

é compreensível, portanto, a relevância social de estudos que aprimorem o conhecimento acerca

da relação entre perturbações geomagnéticas e a ocorrência (ou intensidade) de cintilações de

sinais de GPS.

Autores têm se dedicado ao estudo e à divulgação sobre tal relação, de modo a contribuir

para a previsão desse tipo de efeito ionosférico no sinal de GPS, (Aarons, 1991 [2]; de Rezende

et al., 2007 [18]; Li et al., 2008 [43]; Bonelli, 2008 [10]).

Também contribuindo para tal propósito, a partir de dados procedentes da Estação Ionos-

férica de Natal-RN (Brasil), produzidos em épocas distintas de um ciclo de atividades solares

(de 2000 a 2014), dentro de períodos de ocorrência de cintilações desse local, este trabalho

constitui-se na análise do comportamento do sinal de GPS concomitante à observação de ati-

vidades magnéticas de horas precedentes. As questões que embasam este trabalho, portanto,

são:

1. Que modelos melhor explicam a relação entre tempestades magnéticas e as cintilações de

GPS?

2. A formação de irregularidades ionosféricas propiciadoras de cintilações de GPS é contro-

lada por algum processo diretamente ligado à indução magnética?

3. Épocas distintas do ciclo solar afetam o poder de influência de atividades geomagnéticas

sobre tais irregularidades?

4. A classificação feita por Aarons (1991) [2] contribui para a previsão de aumento/diminuição

na intensidade de cintilações de GPS?

5. É possível prever o S4 médio de tais cintilações a partir da taxa de variação do índice Dst?

Considerando, então, a hipótese de efeitos de indução magnética sobre o campo elétrico zonal

que é intensificado durante o pôr do Sol, um dos métodos para tal estudo foi a análise da relação

entre a taxa de variação do índice Dst , calculada a partir de diferentes intervalos de horas (todos

finalizados durante o crepúsculo) e a intensidade das cintilações da noite seguinte através do seu

desvio padrão (S4). Também foram observados os gráficos de Dst e de S4 médio por minuto,

fato que permitiu a visualização dos efeitos de tempestades magnéticas para diferentes horários
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da noite. Além desses meios, também foi utilizado o método dos mínimos quadrados para

se modelar a previsão da intensidade das cintilações para diferentes meses do seu período de

ocorrências mais intensas, para distintas fases do ciclo solar de 11 anos.

1.1 Sobre os capítulos a seguir

Considerando, então, as questões que embasam este trabalho, os segmentos que o compõem

tratam da revisão de alguns conceitos fundamentais para o entendimento e interpretação dos

resultados.

Primeiramente, no capítulo 2 são apresentadas as atividades solares importantes para a ioni-

zação da atmosfera superior da Terra e para a formação das tempestades magnéticas e seu efeito

sobre a ionosfera por meio de campos elétricos perturbados. Em seguida, no capítulo 3, são

dadas explicações sobre o que é a ionosfera e sobre os modelos de criação de campos elétricos

em tal região atmosférica. Na sequência, o capítulo 4 fala sobre o comportamento de sinais

de GPS na ionosfera e melhor explica o conceito de cintilação. Depois dessas abordagens, o

capítulo 5, revisa alguns trabalhos para explicar acerca do que a literatura tem estudado e ex-

pressado sobre como tempestades magnéticas afetam as cintilações ionosféricas. No capítulo 6,

então, são relatados os meios técnicos e as etapas desta pesquisa, e, no capítulo 7 são expostas

as análises dos dados selecionados para este estudo. Finalizando, o capítulo 8 sintetiza o que

foi constatado nos resultados, além de fazer sugestões para aprimorar esta pesquisa.
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Capítulo 2

ATIVIDADES SOLARES E

TEMPESTADES MAGNÉTICAS

Apesar de o Sol ser um corpo em equilíbrio hidrostático, tendo o peso de suas camadas contra-

balanceada pela força originada na energia criada em seu núcleo, fato que impede seu colapso

e a ejeção de suas camadas, quantidades enormes de matéria são expelidas ininterruptamente

deste astro.

O Sol é fonte, portanto, não apenas de radiação eletromagnética, mas também de partículas

eletricamente carregadas (plasma constituído principalmente de prótons e de elétrons) (Hargre-

aves, 1992 [23]; Kelley, 2009 [27]). A parte desse processo que ocorre de maneira contínua e

em todas as direções é chamada de vento solar.

Com velocidade em torno de 300 km/s (Hargreaves, 1992 [23]), esse fluxo permanente de

matéria do Sol atravessa o espaço e, ao atingir uma distância de aproximadamente 10 raios

terrestres em relação à Terra, suas partículas eletrizadas são interceptadas pelo campo geomag-

nético, cujas linhas de força saem da região austral e entram na boreal (Kelley, 2009 [27]).

Essas cargas são, então, defletidas e, desse modo, o campo magnético da Terra protege a at-

mosfera e a superfície de partículas carregadas vindas do Sol. No entanto, após a reconexão

magnética, parte dessas cargas invertem sua deriva e, então, retornam para a Terra, seguindo ao

longo das linhas geomagnéticas até se chocarem com a alta atmosfera em regiões próximas aos

polos. Essa interação produz uma reação química que resulta em emissão luminosa, fenômeno

conhecido como aurora polar.

Outro mecanismo por meio do qual o Sol perde plasma é a ejeção de massa coronal (EMC).

Esse processo está associado às fulgurações solares (solar flares), que ocorrem devido a um
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comportamento periódico deste astro (ver figura 2.1). Ao longo de 11 anos, a rotação diferen-

cial do Sol leva seu plasma, através do congelamento deste as suas linhas do campo magnético,

a deformar tal campo de modo a mudar seu aspecto de dipolar a toroidal (Cecatto, 2009 [12]).

Figura 2.1: Perfil do ciclo solar indicado pela linha de tendência relacionada ao número de man-
chas solares (valores mensais) em função do tempo de 2000 a 2014. Adaptado de NOAA/SWPC
Bouder, CO USA (2015).

Essa deformação também faz com que algumas dessas linhas ganhem a forma aproximada

de um arco (Cecatto, 2009 [12]). Na fotosfera, em cada extremidade desse arco encontra-se

uma mancha solar, a qual é atribuída uma polaridade magnética (Cecatto, 2009 [12]). Parte

das partículas carregadas que seguem as linhas arqueadas produzem os flares através da sua

crescente concentração (de 104 a 107 elétrons por metro cúbico) emitindo aproximadamente

1025J de radiação eletromagnética (raios X e ultra-violeta) (Hargreaves, 1992 [23]). Outras,

através de um possível ponto neutro, onde o campo magnético se anularia e o "arco"se abriria,

são expelidas (Hargreaves, 1992 [23]), formando uma EMC (ver a figura 2.2, (a)).

(a) (b)
Figura 2.2: (a) Modelo para f lare, adaptado de Hargreaves (1992). (b) EMC detectada pelo
SOHO em abril de 1998.
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Ambos os fenômenos (vento solar e EMC) também transportam parte do campo magnético

do Sol devido ao já mencionado congelamento do plasma às linhas do campo magnético (Har-

greaves, 1992 [23]; Kelley, 2009 [27]). Isso significa que, pela equação 2.1 (demonstrável pela

eq. 3.1)1, o movimento do plasma solar em tais eventos é matematicamente resultado da inte-

ração desse campo magnético com um campo elétrico perpendicular a este e que é juntamente

transportado com o mesmo.

~E =−~U×~B (2.1)

(~U é a velocidade do plasma, ~E é o campo elétrico de convecção, ~B é o campo magnético trans-

portado).

Ao atingir a magnetosfera da Terra, essas linhas arrastadas deformam o campo geomag-

nético, fato que define uma tempestade magnética. Tendo por referencial o sistema geocên-

trico, se a componente Bz do campo magnético solar (ou interplanetário - IMF) for direcionado

para norte (ou para sul), a componente paralela do campo magnético da Terra se intensifi-

cará/reduzirá (ver figura 2.3) (Hargreaves, 1992; Kelley, 2009 [27]).

Figura 2.3: Modelo de uma tempestade magnética com Bz solar para sul. Adaptação de imagem
de KELLEY (2009)

No caso, então, em que Bz-IMF direciona-se para sul, pela equação 2.1, pode-se concluir

que o campo elétrico de convecção direciona-se para leste, como na figura 2.3 (Kelley, 2009

[27]).

Ao final desse processo de distúrbio geomagnético, ocorre uma reconecção magnética no

lado noturno, fazendo com que as cargas envolvidas e localizadas nesse lado realizem uma

deriva2 ~E×~B em direção à Terra quando o campo elétrico de convecção está direcionado para
1A equação 3.1 é demonstrada na subseção 3.2 (capítulo 3).
2A deriva ~E×~B é explicada na subseção 3.2 (capítulo 3).
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oeste no mesmo lado (Kelley, 2009 [27]). Esse mecanismo alimenta um fluxo de cargas, em

torno da Terra, denominado corrente de anel, que é explicado na seção seguinte (Kelley, 2009

[27]).

Tais perturbações na magnetosfera são indicadas por parâmetros específicos como o Dst , o

AE e o Kp. A seguir, os dois primeiros desses índices serão explicados, tendo em vista sua

importância neste trabalho.

2.1 Índice AE

Tendo seu uso iniciado através de Davis e Sugiura (1966), apud Li et al. (2007), este índice

constitui-se na medida da componente horizontal (H) do campo magnético a partir de 12 es-

tações na região auroral, distribuídas em uma área de aproximadamente 60°-72°de declinação

geomagnética por 15°-50°de longitude magnética (Li et al., 2007, [42]). Tais medidas detec-

tam, então, o campo induzido pelo eletrojato auroral.

No procedimento para a obtenção do valor do índice são considerados os sentidos opostos

do eletrojato auroral, para oeste e para leste. Concernente a cada um desses sentidos, o valor

da perturbação é, respectivamente, dado pelos parâmetros Auroral Lower (AL) e Auroral Upper

(AU) (Li et al., 2007, [42]; [5]). O índice AE é, então, a diferença (AU - AL) entre esses indica-

dores [5]. O valor dessa diferença dividida por dois é indicada pelo índice AO (Li et al., 2007,

[42]; [5]).

A resolução dessas variáveis, conhecidas por índices AE, tem mudado de 2,5 min. para 1

min. (Li et al., 2007, [42]; [5]).

2.2 A corrente de anel e o índice Dst

Ao adentrar a magnetosfera, tais cargas provenientes de uma tempestade percorrem as linhas

do campo geomagnético. Devido à curvatura dessas linhas, as cargas nelas conduzidas sofrem

a ação de uma força centrípeta (maior no equador magnético). A interação desta força com o

campo magnético da Terra gera, então, uma deriva para oeste.

Devido ao mecanismo conhecido como espelho magnético, as que possuem baixa energia

cinética ficam presas na magnetosfera de modo a prolongar a corrente de anel. Ou seja, ao se

aproximarem de um polo, tais cargas têm o sentido de uma de suas componentes de velocidade
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invertida (esta é a componente paralela a linha de força), devido à convergência das linhas ao se

aproximarem das regiões aurorais. Assim, cargas submetidas a essa condição, ao se moverem

para um polo, são refletidas para o outro.

Nestas circunstâncias, cargas permanecem na magnetosfera e sua deriva de curvatura do

campo magnético permanece sob o controle das tempestades magnéticas.

Então, como tal deriva normalmente ocorre para oeste, de modo a gerar um campo mag-

nético para sul, na região equatorial da superfície, no início de uma tempestade e na fase de

recuperação a subida do índice Dst indica que a corrente de anel está se enfraquecendo, pois,

nesse caso, ocorre uma indução de um campo elétrico EE para leste. O inverso ocorre na fase

principal: A queda do Dst sinaliza que a corrente de anel está se intensificando por meio de um

campo elétrico induzido EW para oeste.

Baseado nessa indução magnética, magnetômetros foram instalados ao longo da região

equatorial, de modo a medir esse campo induzido na superfície. Tal procedimento é feito de

modo a não ser afetado pela indução provocada pelo eletrojato equatorial, pela corrente Sq e

pela corrente que flui no interior da Terra (Temerin et al., 2001 [32]). Essas medidas (em nano-

Tesla - nT) são, portanto, identificadas pelo índice Dst (Temerin et al., 2001 [32]).

Portanto, na primeira fase de uma tempestade, quando a massa coronal comprime (e, por-

tanto, intensifica) o campo magnético da Terra, a corrente de anel induz a criação de linhas de

força com sentido sul acima da ionosfera, e com sentido norte na superfície. Essa é a primeira

fase de uma tempestade (Hargreaves, 1992 [23]; Cuevas, 2008 [15]; Kelley, 2009 [27]).

Quando há uma perturbação provocada pelo campo magnético interplanetário, com sua

componente Bz direcionada para sul e, como efeito, o campo geomagnético se reduz, a cor-

rente de anel induz um campo magnético para norte na altura da magnetosfera, e para sul na

superfície, fato que indicado pela curva descendente do índice Dst . Essa é considerada a fase

principal, a segunda etapa de uma tempestade (Hargreaves, 1992 [23]; Cuevas, 2008 [15]; Kel-

ley, 2009 [27]).

Geralmente o processo seguinte a essa etapa (a fase de recuperação) se caracteriza pela

ascendência do índice Dst até que esse parâmetro atinja novamente o nível indicado antes da

tempestade. A variação desse indicador magnético durante essa última fase ocorre devido ao

reestabelecimento das linhas do campo geomagnético através da retirada do campo magnético

arrastado pela massa coronal, ou pelo vento solar, para o lado da magnetosfera não voltada para

o Sol. Nessa recuperação, portanto, a corrente de anel induz um campo magnético para sul no
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espaço, e para norte na superfície (ver a figura 2.4) (Hargreaves, 1992 [23]; Cuevas, 2008 [15];

Kelley, 2009 [27]).

Figura 2.4: Modelo simplificado das fases de uma tempestade magnética, de Paula (1987, pág.
11) apud Cuevas (2008, pág. 45).

A partir desse índice, portanto, as tempestades são classificas como fracas (com Dst > -20

nT), moderadas (-50 nT < Dst < -20 nT), intensas (-100 nT < Dst < -50 nT) e extremas (Dst <

-100 nT) (Berkeley, 2014[7]).

2.3 Blindagem e penetração direta de campo elétrico

Como já mencionado, o plasma solar, em sua ejeção, é acompanhado por um campo elétrico

associado ao movimento de suas cargas. Segundo Kelley (2009) [27], ao atingir a magnetos-

fera, esse campo cria uma polarização entre as partículas carregadas da corrente de anel, de

modo a gerar um campo elétrico com sentido oposto ao primeiro. Tal polarização ocorre na

camada Alfvén (Vasyliunas, 1972, apud Kelley, 2009 [27]). Estando a componente Bz do IMF

direcionada para sul, esse acúmulo de cargas ocorre de modo a criar um campo elétrico de

blindagem (shielding), no sentido oeste, contra o campo elétrico que, cruzado com o campo

magnético interplanetário, associa-se com o movimento do plasma do vento solar (Abdu, 2011

[4]; Kelley, 2009 [27]). Em fortes perturbações na magnetosfera (Huang et al, 2007 [26]), com

forte convecção, atividade evidenciada por considerável elevação na atividade auroral (Abdu,

2011 [4]), este último campo elétrico mencionado pode penetrar, a partir de latitudes superiores,

sobre regiões próximas ao equador magnético na magnetosfera. Tal campo, então, é conhecido

como campo elétrico de penetração (PPEF), ou under-shielding (Abdu, 2011 [4]). Kamide e
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Matsushita (1981) [35] apontam o "dínamo magnetosférico"como base para tal fenômeno. Se-

gundo esses autores, a interceptação magnetosférica do vento solar transporta suas cargas para

o meio ionosférico próximo aos polos, de onde são conduzidas (com campos elétricos) pela

ionosfera para latitudes menores. Segundo Jaggi e Wolf (1973), apud Kamide e Matsushita

(1981) [35], é possível que a condutividade ionosférica dificulte a polarização nas proximida-

des da camada Alfven de modo a enfraquecer a blindagem e favorecer a penetração. De acordo

com Kelley (1979), a reorganização das cargas pertencentes ao lado interno da corrente de anel

podem não ocorrer em tempo suficiente para formar uma blindagem contra um campo elétrico

de convecção submetido à rápida modificação, possibilitando a penetração direta. Geralmente,

campos elétricos under-shielding, com sentido leste durante o dia e nas primeiras horas da noite,

e com sentido oeste nos demais horários (Abdu, 2011 [4]), são associados à fase principal de

tempestades magnéticas.

O campo elétrico interplanetário também pode penetrar sobre latitudes menores com sen-

tido oeste durante o dia. Tal ocorrência se faz durante a fase de recuperação de uma tempes-

tade, quando a componente Bz do IMF está direcionada para norte (Abdu, 2011 [4]). Com

o Bz− IMF nessa orientação, o campo elétrico interplanetário (associado ao movimento do

plasma do vento solar) orienta-se no sentido entardecer-amanhecer, podendo adentrar a mag-

netosfera sobre as proximidades do equador magnético (Abdu, 2011 [4]). Nessa condição, tal

campo elétrico é denominado de over-shielding (Abdu, 2011 [4]). Durante as horas da madru-

gada, a orientação esse campo, no entanto, é para leste (Abdu, 2011 [4]).

2.4 O dínamo perturbado

Ao atingir as regiões aurorais, as partículas solares aquecem a alta atmosfera de modo a afetar

a circulação global. A propagação de energia resultante intensifica as correntes de ventos da

alta atmosfera que ocorrem de altas para baixas latitudes e, através do efeito Coriolis, cargas

positivas desse meio, combinadas a interações com outras partículas e com o campo geomagné-

tico, se acumulam ao longo da região equatorial, criando um campo elétrico direcionado para o

norte, no hemisfério norte, e para sul, no hemisfério sul (Blanc e Richmond, 1980 [8]; Negreti,

2012 [19]). A interação da componente vertical do campo geomagnético com esse campo elé-

trico resulta em corrente Hall com sentido leste em médias latitudes (Blanc e Richmond, 1980

[8]; Negreti, 2012 [19]), levando outros íons (positivos) a se acumularem no setor do crepús-
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culo e, portanto, induzindo a formação de um campo elétrico direcionado para oeste (Negreti,

2012 [19]). Ao ser mapeado para a região equatorial, em local onde ocorre o pôr do Sol, esse

campo reduz o pico de pré-reversão3, favorecendo a inibição de irregularidades ionosféricas e

de cintilações (Negreti, 2012 [19]; Bonelli, 2008 [10]).

3Ver subseção 3.4, capítulo 3.



Capítulo 3

A IONOSFERA

A incidência de radiação solar (EUV e raios X) e as atividades abordadas no capítulo anterior

afetam a natureza da alta atmosfera terrestre: os flares contribuem para a ionização dessa região;

as tempestades magnéticas influenciam na formação de bolhas de plasma; o aquecimento solar

provoca os ventos termosféricos, agente fundamental do efeito dínamo, responsável pelo pico de

pré-reversão. Este capítulo passa, então, a tratar desses efeitos, além de informações relevantes

para o entendimento básico da camada atmosférica onde os mesmos ocorrem.

3.1 Características fundamentais

Sendo a atmosfera um meio cuja pressão decresce a medida que se eleva a posição, sua densi-

dade também apresenta o mesmo aspecto de decrescimento exponencial, considerando a alti-

tude em elevação (Rishbeth, 1969 [39]).

O perfil de densidade numérica da atmosfera terrestre aliado a sua absorção de energia solar

e de partículas energéticas oriundas do espaço, à baixa pressão em altitudes elevadas e a sua

composição química, permitem que, em uma faixa de altitude entre 50 km e 2000 km, haja

um meio bastante tênue, com menos de 0,1% da massa atmosférica, constituído de partículas

carregadas e neutras, com quantidade de elétrons livres (por unidade de volume) suficiente para

afetar a propagação de ondas de rádio (Hargreaves, 1992 [23]; Kelley, 2009 [27]; Bonelli, 2015

[11]). A esta camada atmosférica, que é quase neutra, pela soma de suas cargas positivas e

negativas, é dado o nome de ionosfera (Bonelli, 2015 [11]). A contínua existência desse meio

também é corroborada pela baixa pressão a que se submete a atmosfera acima de 100 km de al-

titude, condição que dificulta a recombinação dos íons constituintes dessa região (Kelley, 2009
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[27]).

Tais partículas cósmicas e parte dessa energia solar (UV, EUV e raios X) que atingem a

atmosfera encontram, em sua parte superior, um meio gasoso rarefeito que se adensa com o

aumento da sua profundidade. Em uma redução de altura, esses agentes energéticos em mo-

vimento atingem uma quantidade crescentes de constituintes atmosféricos, fato que implica na

também crescente ionização desse meio até em torno de 150 km de altitude, Kelley (2009) [27].

Esse crescimento iônico ocorre até esse ponto de maneira exponencial.

A partir dessa altitude, o adensamento da atmosfera não mais colabora para o crescimento

da produção de íons, pois grande parte da energia ionizante já tem sido absorvida e a crescente

densidade numérica da atmosfera passa então a reduzir a ionização, diminuindo, portanto, a

densidade de elétrons (Kelley, 2009 [27]). A segunda parte da figura 3.1, baseada nessa descri-

ção (de como a alta atmosfera é ionizada) exibe um perfil de densidade eletrônica (ou de íons)

da ionosfera (Kelley, 2009 [27]). Combinada a um modelo simplificado da atmosfera (tratando-

a como gás ideal), essa ideia, de acordo com Chapman (1931) [13], concebe a uma equação que

relaciona a taxa de produção de íons/elétrons I com a altura relativa z: I = I0e−ze1−e−z
, onde I0

é a taxa máxima de produção iônica, z = (h−hm)/H, onde h representa a altura, hm, a altura de

máxima produção de íons, e H, a escala de altura (Chapman, 1931 [13]; Rishbeth, 1969 [39];

Bonelli, 2015 [11]). Baseado nesse perfil de densidade de cargas (positivas ou negativas) na

ionosfera, esta é dividida em três camadas: D, E e F. A definição de onde cada uma se delimita

está na ordem de picos locais de concentração eletrônica. A camada D, sendo a base, termina

no primeiro pico local, a 90 km de altitude, onde se inicia a camada E, que termina no segundo

pico local, a 150 km, onde se inicia a camada F (Kelley, 2009 [27]).

Figura 3.1: Perfil de temperatura da atmosfera seguido pelo perfil de densidade eletrônica da
ionosfera. Adaptado de Kelley, 2009 [27].
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Nessa faixa de altitude onde se situa a ionosfera encontram-se entes químicos como: He,

Ar, O, N2, O2, O+
2 , H+, N+, N+

2 , He+. Próximo ao ponto de máxima densidade, o O+ é a

constituição principal, enquanto, abaixo desse ponto, são o NO+ e o O+
2 Kelley (2009)[27].

Esses constituintes se alternam nos processos de ionização e de recombinação, e a taxa com que

essas reações ocorrem contribui (ou não) para a manutenção da ionosfera. À noite, então, sem

os fótons do sol para ionizar o meio, a recombinação continua e, portanto, o plasma ionosférico

tem sua densidade eletrônica reduzida. Sendo tal recombinação mais lenta para íons atômicos,

e sendo estes também submetidos a baixíssimas pressões, as camadas E e F continuam exis-

tindo durante toda a noite, diferentemente da camada D, que praticamente desaparece após o

crepúsculo (Kelley, 2009 [27]).

3.2 A deriva ~E×~B

Sendo constituída por plasma imerso em um campo magnético, a ionosfera tem sua dinâmica

baseada na interação entre campos elétricos gerados e o geomagnético. Tal interação produz

deriva das cargas constituintes entre as linhas magnéticas. A seguir, portanto, são explicadas as

movimentações dos íons ionosféricos de acordo com Chen (2006) [14] e com Bonelli (2015)

[11] e tendo por base demonstrativa a fig. 3.2. Primeiramente então, uma carga positiva q em

repouso, sub influência de um campo eletromagnético, em um sistema de coordenadas cartesi-

anas (x, y e z), sofre ação de uma força elétrica, em razão da qual tal partícula passa a se mover

na direção do campo elétrico ~E, paralelo ao eixo y. A interação da carga com a com campo

magnético ~B (no plano yz) produz, então, a deflexão da partícula.

Figura 3.2: Deriva ~E×~B de uma carga positiva.
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A observação desse fenômeno a partir de um referencial diferente, que se move com a

mesma velocidade inicial da carga após esta ter saído do repouso, não considera que essa inte-

ração seja magnética e conclui que o movimento assumido pela partícula no sentido negativo

de y é devido a um campo elétrico ~Ep. Portanto, a força elétrica devido a ~Ep é equivalente à

força magnética medida por um observador do primeiro referencial. Então, no ponto cg, que

é o centro da trajetória circular, denominada de centro de guia, a soma de ~Ep com ~E se anula.

Então é válida a seguinte demonstração:

~E =−~U×~B =⇒ ~E×~B = (−~U×~B)×~B = ŷUxBz×~B = x̂UxBz
2.

Portanto, o centro de guia possui uma velocidade ~U = Ux̂ que, no caso em que ~E e ~B são

perpendiculares, é assim expressa:

~U =
~E×~B

B2 (3.1)

3.3 O efeito dínamo

Como resultado das oscilações que ocorrem na atmosfera devido a absorção de energia solar por

parte da mesosfera e termosfera, tendo influências gravitacionais do sol e da lua, ventos neutros

são produzidos na alta atmosfera (Rishbeth, 1971 [40]; Abdu, 2005 [3]; Cuevas, 2008 [15]). Na

altura da última camada ionosférica, essas correntes de ar tênue possuem uma velocidade em

torno de 50 m/s (Rishbeth, 1971 [40]; Dias Neto, 2011; Kelley, 2009 [27]). Nessa dinâmica,

partículas neutras se movimentam de maneira organizada e interagem predominantemente com

os íons, criando diferenças de velocidade entre tais cargas e os elétrons, que são menos susce-

tíveis ao choque das partículas neutras (Rishbeth, 1971 [40]; 2015 [11]). Nas camadas E e F,

tais íons possuem carga positiva. Ou seja, como efeito dos ventos neutros, são criadas correntes

elétricas na ionosfera. Associado aos gradientes de condutividade nesse meio ionizado ocorre,

portanto, acúmulo de cargas em locais de difícil fluxo, gerando, então, diferenças de potencial

em alguns espaços (Rishbeth, 1971 [40]; Kelley, 2009 [27]).

3.3.1 O efeito dínamo na camada F equatorial

Ao se moverem, devido à ação do vento neutro, os íons da região F equatorial, interagindo com

o campo geomagnético, iniciam o movimento relacionado à girofrequência magnética (Rish-
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beth, 1971 [40]). Tal movimento é muitas vezes interrompido quando os íons se chocam com

partículas neutras. Assim, em trajetórias quase circulares, essas cargas positivas sobem, for-

mando, então, uma corrente de direção ortogonal à do vento (Rishbeth, 1971 [40]). Pode-se

considerar, portanto, que no mesmo referencial do vento passa a haver, entre essas cargas posi-

tivas, um campo elétrico direcionado para cima. A partir de outro referencial, tal subida ocorre

devido à força magnética. Portanto esse campo elétrico tem a seguinte expressão: ~E = ~U ×~B

(onde ~U é a velocidade do vento e ~B é o campo geomagnético). Devido à intensa variação

de condutividade na direção vertical, tais cargas positivas se acumulam onde a condutividade

Pedersen tende a se anular, de modo que um campo elétrico
−→
5φ, de sentido oposto àquele, se

fortalece até se igualar, em intensidade, ao responsável pela polarização descrita, enquanto pro-

voca uma deriva ~E×~B, propiciando ainda mais o movimento dos íons na direção de ~U (Cuevas,

2008 [15]; Bonelli, 2015 [11]).

Figura 3.3: Esquema do vento neutro na camada F equatorial. Bonelli (2015) [11].

No entanto, devido à conexão entre as camadas E e F, através das linhas do campo ge-

omagnético, que são altamente condutivas, é possível que esse processo de polarização seja

ineficiente. Ou seja, se o efeito dínamo descrito para a camada F equatorial ocorrer em um

setor ligado à camada E diurna (cuja condutividade é muito maior que a da F), esse setor será

descarregado, pois as cargas serão conduzidas pelas linhas geomagnéticas e pela camada E em

uma eletrodinâmica de um circuito elétrico fechado (Rishbeth, 1971 [40]; Cuevas, 2008 [15];

Dias Neto, 2011 [36]; Bonelli, 2015 [11]; Kelley, 2009). Portanto, um requisito para que a

polarização desse setor da camada F equatorial se mantenha é que tal setor esteja conectado

apenas ao lado noturno da camada E (Rishbeth, 1971 [40]; Dias Neto, 2011 [36]; Cuevas, 2008

[15]; Bonelli, 2015 [11]; Kelley, 2009).

Essa circulação de cargas ocorre de uma camada para outra em ambos os sentidos, porém o

fato de a camada F ter uma baixa condutividade Pedersen, as cargas que nela chegam da camada
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E não completam o circuito. Esse fato também é entendido como um processo de mapeamento

do campo elétrico da camada E para a F (Cuevas, 2008 [15]; Bonelli, 2015 [11]; Dias Neto,

2011 [36]; Kelley, 2009 [27]).

Figura 3.4: Circuito formado pelas linhas do campo geomagnético, ligando as camadas E e F
equatorial. Kelley, 2009.

Também através de seu próprio efeito dínamo, por meio dos ventos de maré, a camada E

contribui para a existência de campo elétrico na camada F (Kelley, 2009 [27]).

3.4 O pico de pré-reversão e o efeito fonte

A combinação do efeito dínamo da camada F com a diminuição da condutividade da camada E,

durante o crepúsculo, produz um campo elétrico zonal, cuja intensidade máxima ocorre durante

o pôr do Sol e é conhecida como pico de pré-reversão ou PRE1 (Bonelli, 1985 [9]; Farley et al.,

1986 [31]). De acordo com tais autores e com a fig. 3.5, são explicados, a seguir, os processos

responsáveis pela formação e intensificação desse campo elétrico.

Primeiramente, então, quando o campo elétrico das cargas de polarização da camada F equa-

torial (EZ) se mapeia para a camada E diurna, a interação desse campo mapeado (Eθ) com o

campo geomagnético produz uma corrente Hall Jθφ no sentido oeste, ou seja, um conjunto de

elétrons passa a se mover no sentido leste. Uma corrente Jφφ tende a cancelar Jθφ. Ao chegar na

zona do crepúsculo, devido a baixa condutividade da ionosfera noturna, essas cargas negativas

se acumulam no setor a partir do qual o Sol se põe. Um campo elétrico Eφ é, então, gerado

com sentido leste, no lado diurno, e sentido oeste, no lado noturno. Esse campo elétrico é, em

1Pre-reversal enhancement
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seguida, mapeado da camada E para a F.

Portanto, a partir da interação do campo Eφ com o campo geomagnético na camada F equa-

torial, o plasma dessa região sofre uma deriva ~E×~B para cima no setor diurno e para baixo no

setor noturno.

Como as cargas negativas geradoras do campo Eφ se acumulam durante o pôr do Sol, esse

campo é maior durante esse horário e, portanto, a deriva vertical produzida é máxima durante o

crepúsculo.

Figura 3.5: Modelo de formação do pico de pré-reversão. Adaptado de Farley et al., 1986, e
Kelley, 2009.

Uma das consequências desse mecanismo é o efeito fonte, através do qual o plasma erguido

durante o crepúsculo desce devido ao gradiente de pressão e, espiralando as linhas do campo

geomagnético, são transportadas para a latitude +15°(-15°), aproximadamente, em relação ao

equador magnético (de Rezende et al., 2007 [18]). Sobre tal latitude, então, a ionosfera passa a

ter conteúdo eletrônico (TEC)2 elevado (de Rezende et al., 2007 [18]). Desse modo, também,

o TEC de latitudes mais baixas fica reduzido. A tal aspecto de distribuição eletrônica é dado o

nome de Anomalia da Ionização Equatorial (EIA3), (de Rezende et al., 2007 [18]).

3.5 As bolhas de plasma

Como efeito das fortes derivas no plasma ionosférico durante o crepúsculo (Abdu, 2011 [4]),

são formadas durante a noite, frequentemente entre setembro e março (Bonelli, 2008 [10]),

2Total Electron Content, que é a quantidade total de elétrons contida em um volume (que contem a trajetória do
sinal, do satélite à antena receptora com uma base de área de 1 m2 (de Rezende et al., 2007 [18]; Matsuoka, 2007
[34]); Kintner et al., 2009 [25].

3Equatorial Ionization Anomaly
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regiões na camada F onde a densidade de elétrons se torna irregular. Ondas de gravidade, a

saber, oscilações que se propagam devido a distúrbios na pressão atmosférica, também são

mencionadas como prováveis causas dessas irregularidades (Medeiros, 1981 [16]; Abdu, 2011

[4]).

A formação dessas bolhas baseia-se na deriva gravitacional Vg, que, segundo Chen (2006)

[14], é indicada pela equação 3.2:

Vg =
M
e
~g×~B

B2 (3.2)

(onde M é a massa da partícula, e é a carga da mesma, ~g é a aceleração gravitacional, ~B é o

campo magnético, com B sendo sua magnitude). Os movimentos em sentidos opostos das car-

gas positivas e negativas (Chen, 2006 [14]; Sekar, 1998 [29]), então, propiciam uma sequência

de acúmulos de íons e elétrons de modo a polarizar certas regiões do plasma a partir de perturba-

ções no meio. Os campos elétricos opostos entre si gerados, portanto, criam derivas através das

quais partes da ionosfera sobem enquanto outras descem (fig. 3.6). Assim, a partir da base da

camada onde ocorre tal processo, denominado de instabilidade Rayleigh-Taylor, regiões onde a

densidade eletrônica é reduzida ganham volume no interior do plasma (fig. 3.7).

Figura 3.6: Modelo de instabilidade Rayleigh-Taylor. Kelley, 2009, p. 143.
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Figura 3.7: Modelo de formação de bolhas. Kelley, 2009, p. 144.
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Capítulo 4

PROPAGAÇÃO DE SINAIS DE GPS NA

IONOSFERA

A compreeção das características básicas da ionosfera, vistas no capítulo anterior, é fundamental

para entender o comportamento das ondas eletromagnéticas no meio ionosférico. Portanto,

tendo por base esses conceitos, as abordagens a seguir descrevem os processos de refração e de

difração do sinal de GPS que atravessa o plasma da atmosfera.

4.1 Refração

Ao atravessar o meio ionosférico, o sinal de GPS sofre refração de modo a reduzir sua velo-

cidade de grupo, além de aumentar sua velocidade de fase (Matsuoka, 2007 [34]; Kintner et

al., 2009 [25]). Tal conhecimento decorre das equações 4.1 e 4.2 (a seguir), que mostram que,

para uma determinada frequência f , o índice de refração de grupo (ng) e o de fase (n f ), respec-

tivamente apresentam efeitos de redução e de elevação em função da densidade eletrônica ne

(Matsuoka, 2007[34]):

n f = 1− 40,3ne

f 2 (4.1)

ng = 1+
40,3ne

f 2 (4.2)

.

Tais índices de refração1 indicam erro de leitura das informações emitidas por tal sistema de

1Os índices de refração apresentados são obtidos a partir da expressão de Appleton-Hartree.
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satélite. Tal erro pode ser relacionado quantitativamente ao TEC (Matsuoka, 2007 [34]; Kintner

et al., 2009 [25]), cuja unidade usual é el/m22 e é dado por (de Rezende et al., 2007 [18];

Matsuoka, 2007 [34]):

T EC =
∫ s

r
neds3. (4.3)

Para se compreender essa relação, primeiramente é necessário saber que, a partir do índice

de refração genérico n, a medida da distância S entre o satélite e o receptor do sinal na Terra

ocorre pela integral (Matsuoka, 2007 [34]):

S =
∫ s

r
nds. (4.4)

E tomando n=1 (não considerando, assim, o erro ionosférico), essa distância, agora chamada de

ρ, é dada por (Matsuoka, 2007 [34]):

ρ =
∫ s

r
ds. (4.5)

A partir dessas duas medições, então, pode-se quantificar o erro Is
r de identificação da distância

real entre o satélite e a antena receptora através da expressão (Matsuoka, 2007 [34]):

Is
r =

∫ s

r
nds−

∫ s

r
ds. (4.6)

Considerando, a partir de então, o índice de refração de fase (da equação 4.1), tem-se:

I f
s
r =

∫ s

r

(
1− 40,3ne

f 2

)
ds−

∫ s

r
ds =−40,3

f 2

∫ s

r
neds. (4.7)

E considerando o índice de refração de grupo (da equação 4.2), tem-se:

Ig
s
r =

∫ s

r

(
1+

40,3ne

f 2

)
ds−

∫ s

r
ds =

40,3
f 2

∫ s

r
neds, (4.8)

relacionada ao código e conhecida como atraso ionosférico, ou de grupo (Matsuoka, 2007 [34]).

Assim, tem-se (Matsuoka, 2007 [34]):

I f
s
r =−

40,3
f 2 T EC (4.9)

2Quantidade de elétrons por metro quadrado de base da coluna.
3Os limites da integral, r e s, referem-se, respectivamente, à antena receptora e ao satélite.
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e

Ig
s
r =

40,3
f 2 T EC. (4.10)

Essas equações (4.9 e 4.10), portanto, apresentam uma relação diretamente proporcional entre o

erro de leitura do sinal e o T EC. Também é apresentada uma relação inversamente proporcional

entre o valor da frequência elevada ao quadrado e tal erro. Assim, o desvio de posicionamento

tanto será maior quanto maior for o T EC ou menor for o quadrado da frequência do sinal (Mat-

suoka, 2007 [34]).

Uma maneira de reduzir esse erro é a utilização de um sensor capaz de captar duas frequên-

cias (Seeber, 2003 [41]; Matsuoka, 2007 [34]).

4.2 Difração

Devido às irregularidades eletrônicas com dimensões em torno de quatrocentos metros na io-

nosfera (Kintner et al., 2009 [25]), formadas entre 200 e 1000 Km, na camada F, e entre 90 e

100 Km, na região E (Aarons, 1982 [1]), a antena de GPS é atingida pelo sinal incidente por

meio de múltiplas trajetórias (Kintner et al., 2009 [25]). Tal comportamento se deve a espa-

lhamentos provocados por bolhas de plasma e, portanto, cada caminho utilizado por tais ondas

eletromagnéticas contribui em aumento da perturbação do sinal resultante lido pelo receptor

(Kintner et al., 2009 [25]).

4.3 Cintilações

As propriedades ionosféricas de refratar e de difratar ondas eletromagnéticas (Kintner et al.,

2009 [25]; Matsuoka, 2007 [34]), portanto, provocam súbitas mudanças no padrão de oscilação

(ver fig. 4.1) e/ou fase do sinal que atravessa irregularidades eletrônicas, características que

definem as cintilações (Dubey et al., 2006 [22]; Bonelli, 2015 [11]; Dias Neto, 2011 [36]).

O primeiro estudo publicado acerca desse fenômeno procede de Hey et al. (1946) [37], os

quais registraram uma rápida variação do sinal recebido da estrela Cygnus, ocorrência inici-

almente interpretada como efeito de algum mecanismo estelar (Yeh, 1982 [33]). Tal hipótese

foi desfeita pela ausência de correlação entre os dados do mesmo sinal procedentes de estações

distantes, diferentemente da comparação dos dados de estações próximas, com intensa correla-

ção (Yeh, 1982 [33]). Essas constatações indicaram, portanto, que a irregularidade detectada no
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sinal não deveria proceder da própria estrela e que poderia estar associada à atmosfera terrestre

(Yeh, 1982 [33]). Em seguida, a ideia acerca dessa flutuação desordenada evoluiu de modo a

concebê-la como uma difração provocada pela ionosfera, especialmente por partes reveladas

como regiões irregulares (Hewish, 1952 [24]), atualmente conhecidas como irregularidades io-

nosféricas ou bolhas de plasma. Após o início da era espacial, as cintilações passaram a ocorrer

também através de sinais de satélite (Kent, 1959 [28]; Yeh, 1982 [33]), o que, combinado ao

crescente uso de novos satélites em telecomunicações, motivou mais análises desse comporta-

mento óptico (Yeh, 1982 [33]). Outra motivação para a continuidade dessa linha de pesquisa

é atribuída à necessidade de se entender melhor os processos naturais que ocorrem na alta at-

mosfera (Yeh, 1982 [33]). Tais estudos, portanto, têm oportunizado a criação de modelos que

explicam o surgimento das bolhas de plasma na ionosfera como meios de surgimento de cinti-

lações.

Além dessas irregularidade na ionosfera, altos níveis no TEC também são causa das cinti-

lações (de Rezende et al., 2007 [18]; Matsuoka, 2007 [34]). Assim, tal perturbação eletromag-

nética normalmente ocorre na região equatorial (ou seja, próximas ao equador geomagnético),

onde as bolhas ocorrem com mais frequência, e nas latitudes em torno de ±15°, onde o TEC é

mais intenso, devido a Anomalia de Ionização Equatorial (EIA), causada pelo efeito fonte (de

Rezende et al., 2007 [18]; Matsuoka, 2007 [34]).

Além da posição (latitude e longitude), outros fatores regulam a ocorrência de cintilações,

a saber: a época do ano, o nível de atividade solar e o geomagnetismo (Rama Rao et al., 2006

[38]). Segundo estudo feito por Rama Rao et al. (2006) [38], na Índia, localidade situada

(durante a produção de seus dados) na região equatorial, o surgimento de cintilações é mais

frequente entre os meses de equinócio. De acordo com Bonelli (2008) [10], a existência dessa

temporada ocorre porque, durante esse período, a conexão formada entre as camadas E e F atra-

vés das linhas do campo magnético próximas ao crepúsculo permite o desenvolvimento eficiente

do campo elétrico precursor da máxima deriva vertical da camada F. Tal eficiência baseia-se no

fato de que cada linha desse circuito, durante a época de cintilações, possui suas extremidades

sob o crepúsculo, durante o qual a condutividade é baixa, impedindo que o campo elétrico ma-

peado da camada F para a E se desvaneça em quaisquer hemisférios (Bonelli, 2008 [10]).

Quanto à dependência das cintilações em relação à atividade solar, para Rama Rao et al.

(2006) [38], em seus estudos de casos detectados na Índia, em épocas nas quais tal localidade

situa-se na região equatorial, a ocorrência dessa perturbação eletromagnética acompanha o cres-
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cimento da quantidade média (para cada mês) do número de manchas solares.

Ilustrando bem tais perturbações eletromagnéticas a figura a seguir, 4.1, distingue uma noite

com alta produção de irregularidades ionosféricas de outra com tal atividade totalmente redu-

zida.

(a) (b)
Figura 4.1: Cada imagem, que é gerada pelo programa Scanfile.exe, do ScintMon (ver seção
6.1), é uma representação da abóboda celeste noturna sobre Natal e expressa as trilhas de sa-
télites de GPS monitorados pelo observatório ionosférico do Departamento de Geofísica da
UFRN, respectivamente na noite 11-12 de Dezembro de 2014 e a seguinte. A fig. (a) revela
uma noite com várias cintilações, fato indicado pelas largas trilhas. Na fig. (b), como efeito de
uma tempestade magnética (ver o capítulo 5), as cintilação reduzidas

4.3.1 O índice S4

Na figura 4.2 são apresentados outros registros que diferenciam as noites 11-12 e 12-13 de

Dezembro quanto à produção de cintilações do satélite 18. Pelos gráficos do topo (fig. 4.2),

essa distinção pode ser percebida pelo comportamento da potência do sinal: no primeiro, onde

as cintilações são evidentes, a oscilação é mais rápida que no segundo. Considerando que os

gráficos de mesma coluna são correspondentes à mesma noite, também é perceptível que, para

cintilações mais fortes, a dispersão de pontos do índice S4, nos gráficos da base, se mostra com

valores mais elevados.

Esse parâmetro se trata da medida da dispersão normalizada da potência inerente à onda

eletromagnética detectada (Yeh, 1982 [33]). Portanto, significa um importante índice de cinti-

lações (Yeh, 1982 [33]).

Considerando I a medida da potência do sinal transionosférico, o S4 é dado pela seguinte



Capítulo 4. PROPAGAÇÃO DE SINAIS DE GPS NA IONOSFERA 28

equação (Yeh, 1982 [33]; Kintner et al., 2009 [25]; Bonelli, 2015 [11]):

S4 =

√
< I2 >−< I >2

< I >2 , (4.11)

cuja dedução, que pode ser encontrada nos trabalhos de Yeh (1982) [33] e de Beach (1998) [6],

não será exposta aqui.

(a) (b)

(c) (d)
Figura 4.2: O sinal do satélite identificado pelo número 18 e monitorado nas mesmas noites
referidas na figura anterior, pelo mesmo observatório, tem seus gráfico referentes a sua potência
em (a) e (b), e o seu S4 médio por minuto em (c) e (d). Os registros da noite de cintilações estão
nos gráficos (a) e (c) e a inibição das mesmas pode ser vista nos gráficos (b), e (d).



Capítulo 5

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E

FUNDAMENTAÇÃO

Vários estudos têm relacionado eventos geomagnéticos a breves mudanças no comportamento

da ionosfera noturna concernente à produção de irregularidades na densidade eletrônica e/ou

com cintilações nos sinais eletromagnéticos (Aarons, 1991 [2]; Abdu, 2011 [4]; Bonelli, 2008

[10]; de Rezende et al., 2007 [18]; Li et al., 2008 [43]). Considerando, portanto, o histórico

desse tema, o presente capítulo expõe o que os trabalhos desses autores explicam acerca da

resposta da formação das bolhas de plasma a atividades geomagnéticas. Alguns aspectos de

estudo expostos a seguir serviram de fundamentação teórica e experimental desta dissertação.

5.1 Aarons (1991) [2]

Perturbações geomagnéticas entre os anos de 1971 e 1981 embasaram uma classificação feita

pelo autor [2] acerca desse tipo de fenômeno, considerando o horário em que a fase principal

de tais atividades ocorreu. A importância dessa classificação está na previsibilidade da ocor-

rência (ou não) de irregularidades ionosféricas. Nesse procedimento, o mecanismo (intensifica-

dor/inibidor de tal tipo de fenômeno na ionosfera) em foco foi o comportamento da corrente de

anel, indicado pelo índice Dst , durante as tempestades. Nesse estudo pôde-se constatar a recor-

rência de: menor produção de irregularidades ionosféricas durante a noite seguinte ao dia em

que o Dst atingiu seu valor máximo negativo (para tal dia) pouco após o início da tarde; desen-

volvimento de irregularidades após o Dst ter formado maior pico negativo em horário posterior

a meia noite; não ocorrência de produção/inibição de irregularidades após Dst ter assumido seu
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valor máximo negativo em horário seguinte ao pôr do Sol e antes da meia noite. A classificação

feita, baseada nessas recorrências, portanto, atribuiu a cada um desses tipos de casos de tem-

pestades, respectivamente, as categorias 1, 2 e 3. Segundo o autor, o que a fase principal da

categoria 1 indica é a redução do campo elétrico para leste no setor onde ocorre o pôr do Sol

de modo a reduzir a deriva da camada F para cima e, portanto, produzir menos irregularidades.

Explicando o efeito dessa mesma fase na categoria 2, o artigo aponta para uma inclusão de

um campo elétrico com sentido leste de modo a inverter a deriva do plasma ionosférico que,

normalmente, durante à noite desce, devido à presença do campo elétrico com sentido oeste.

5.2 Rezende et al. (2007) [18]

Tendo analisado duas tempestades (uma ocorrida no período de 28 a 31 de Outubro de 2003

e outra no intervalo de 7 a 11 de Novembro de 2004), através dos índices Dst , AE e Kp, o

artigo apresenta um estudo da relação destes eventos magnéticos com o comportamento da

ionosfera noturna (sobre o Brasil) concernente a produção de cintilações de sinais de GPS, cuja

monitoração foi feita através do ScintMon (Scintillation Monitor), programa instalado em uma

placa GEC Plessey GPS Builder-2TM.

As estações utilizadas pelos autores foram: São Luís, São José dos Campos, Cachoeira

Paulista e São Martinho da Serra. Além dos parâmetros geomagnéticos já mencionados, os

dados abordados foram: S4, coletados durante as referidas tempestades de 2003, na primeira,

na terceira e na quarta estação, e durante as mencionadas tempestades de 2004, na primeira e

na segunda estação; e TEC obtido em São Luís e São José dos Campos.

Esses dados foram reunidos em gráficos. Entre esses, foram dispostas curvas de Dst com

plots de S4 obtido (ambos em função do tempo).

Um fator importante para as interpretações desses dados apresentadas pelos autores é o fato

de que São José dos Campos e Cachoeira Paulista (estações próximas) situam-se sob o pico da

anomalia da ionização equatorial.

Segundo o trabalho, na noite 29-30 e na seguinte a esta (em Outubro), nas quais ocorreram

duas fases principais - uma na primeira noite, a 0100 UT1 (-345 nT), e outra na segunda noite,

às 2300 UT (-401 nT) -, referindo-se ao dia 10 do mesmo mês como calmo, o TEC de São José

dos Campos apresentou valor superior ao deste dia menos perturbado, e o TEC de São Luís

1Universal time
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demonstrou ser inferior ao de tal dia. Ainda sobre as noites 29-30 e 30-31 de Outubro, o artigo

menciona cintilações em Cachoeira Paulista e São Martinho da Serra maiores que as da noite do

dia 10 do mesmo mês, e relata cintilações reduzidas em São Luís a partir de uma comparação

com os resultados do S4 desta noite calma tomada como referência em Outubro de 2003.

Sobre efeitos das tempestades do período de 7 a 11 de Novembro de 2004, cujo Dst caiu

para -373 nT no dia 8, às 0700 UT (horário de baixa ionização) e para -295 nT no dia 10 (às

1000 UT): O artigo relata cintilação em 7-8 (do mesmo intervalo), em São Luís, maior que em

19 de Novembro (dia considerado calmo), e inibição do S4 (em relação à noite calma deste mês)

em São Luís e São José dos Campos nas duas últimas noites do intervalo dessas tempestades de

Novembro, quando tais estações também apresentaram baixos valores para o TEC.

Sobre os resultados de Outubro, os autores apontam como causa do comportamento da

ionosfera a intensificação do efeito fonte pela penetração de campo elétrico direcionado para

leste sobre a região equatorial, reduzindo (aumentando) o TEC e o S4 sobre São Luís (São José

dos Campos / Cachoeira Paulista).

E concernente a resultados de Novembro, as seguidas atenuações do S4 em São Luís e São

José dos Campos são atribuídas ao efeito dínamo e sua consequente geração de campo elétrico

direcionado para oeste, diminuindo o pico de pré-reversão e o TEC sobre as estações sob o pico

da EIA.

5.3 Li et al. (2008) [43]

Neste artigo, a abordagem desse tema se expressa por meio de resultados de uma pesquisa sobre

casos de tempestades magnéticas durante o ano de 2005, através da análise da relação entre o

horário em que o índice dDst /dt2 assume seu valor máximo (negativo) do dia e a ocorrência de

cintilações de sinais de GPS (L1) segundo a estação de Sanya (sul da China, região de baixa

latitude). Três tipos de tempestades, então, foram identificados pela ordem a seguir, segundo

seus efeitos:

1. Ocorrida em 8 de maio: A perturbação geomagnética desse dia foi causa de intensas

cintilações correspondentes a vários satélites, fato que destacou tal noite das duas outras

mais próximas no que se refere ao índice S4. Nesse dia, o dDst /dt máximo (-36 nT/h)

ocorreu logo após o crepúsculo, 19:00 LT3.
2dDst /dt é a taxa de variação instatânea do Dst .
3Local time
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2. Evento magnético de 5 de agosto: Esta ocorrência, tendo seu dDst /dt máximo (-158 nT/h)

às 17:00 LT, produziu menos cintilações que a anterior citada. [43]

3. Tempestade do dia 15 de Maio: Esta teve seu dDst /dt máximo (-170 nT/h) às 14:00 LT,

não produzindo cintilações. [43]

A explicação de Li et al. aponta para os campos elétricos perturbados. Segundo os autores,

o horário local do máximo valor (negativo) assumido pelo dDst /dt indica o horário em que o

campo elétrico de penetração (direcionado para leste) e o campo elétrico com sentido oeste

(originado no dínamo perturbado) atingiriam a latitude da estação utilizada. Uma elevação na

deriva para um valor maior que 15 m/s resulta, segundo os autores, no transporte do plasma

para uma altura onde a gravidade gera a deriva intensificadora do processo Reyleigh-Taylor de

instabilidade, fato que pode resultar no aumento do S4 médio. As tempestades 1 e 2, então,

tendo seus maiores picos negativos de dDst /dt próximos ao pôr do Sol indicam a ocorrência de

campo elétrico de penetração (para leste) no setor de crepúsculo, de modo perturbar a ionosfera

durante a noite. Ainda segundo Li et al. (2008), a tempestade 3 é relacionada à calma na

ionosfera da noite seguinte devido ao considerável intervalo de tempo entre tal perturbação

magnética e o PRE, fato responsável pela chegada do campo elétrico para oeste gerado pelo

dínamo perturbado.

5.4 Bonelli (2008) [10]

Neste artigo são apresentadas análises da produção de cintilações de sinais de GPS a partir de

dados de S4 coletados durante a ocorrência de quatro intensas tempestades magnética entre os

anos de 2003 e 2005. Tais dados foram obtidos de estações localizadas na região equatorial

(Natal, São Luiz e Manaus) e em baixas latitudes (São José dos Campos e Cachoeira Paulista).

Tais perturbações geomagnéticas, indicadas no trabalho pelo comportamento das variáveis AE,

ΣKp e Dst , teve suas ocorrências durante a temporada de cintilações: entre agosto e março.

O resultado obtido, então, apresentou uma tendência recorrente de atenuação de cintilações,

em cada localidade (principalmente as próximas ao equador geomagnético), durante (ou logo

após) as tempestades estudadas. Evidências dessa observação foram apresentadas através: da

predominante anticorrelação entre ΣKp e S4 médio expressa nos gráficos 5.1; da redução do

< S4 > no mesmo dia - ou em datas seguintes - em que ocorreu (ocorreram) elevado(s) pico(s)

do índice AE e consideráveis perturbações no índice Dst .
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Interpretações desse comportamento relacionaram as intensas cintilações do dia 28 de outu-

bro de 2003 ao fato de esse dia ter sido calmo (figura 5.1, (a) e (b)). Concernente à atenuação de

cintilação no dia seguinte, o artigo apontou as possibilidades causais de: penetração de campo

elétrico de altas para baixas latitudes como responsável pela deriva vertical do plasma durante

o crepúsculo - ponto de vista que pode ser um equívoco do autor, pois tal efeito deveria intensi-

ficar a produção de irregularidades ionosféricas -; e efeito de dínamo perturbado, considerando

que a tempestade magnética próxima aos polos tenha se antecedido várias horas.

Este último mecanismo foi apontado pelo trabalho como a mais provável causa da queda do

índice S4 associada às tempestades abordadas: A respeito das atenuações no período do final

de outubro de 2003 para o início de novembro do mesmo ano, não obstante ΣKp não estar tão

elevado, o dínamo perturbado foi considerado como provável causa devido ao intervalo de dias

entre o fim da perturbação magnética e as últimas permanentes atenuações do S4; sobre a redu-

ção do < S4 > em 20 de novembro de 2003, a partir da análise do AE e do Dst para o intervalo

entre os dias 19 e 22 do mesmo mês, enquanto o fim da fase principal da tempestade foi men-

cionada como ocorrida no crepúsculo do dia 21 em Natal - embora esse relato não corresponda

exatamente ao gráfico de Dst apresentado -, e é verificada uma larga faixa de picos de atividades

do eletrojato auroral, fato que levou o dínamo perturbado a ser reconhecido no trabalho como

causa dessa atenuação; a respeito da não elevação do S4 médio no dia 13 de outubro de 2004

- em cuja tarde foi registrada uma fase de recuperação da tempestade, fator indicado no artigo

como intensificador de cintilações -, o dínamo perturbado, antecedido por um pico do índice

AE em torno do meio dia, também foi referido como provável causa das atenuações; sobre o

comportamento do índice S4 no período de 17 a 19 de janeiro de 2005, a baixa redução do Dst

para esse período e os elevados picos do AE (para o mesmo intervalo) levaram o autor a atribuir

a redução percebida nas cintilações do intervalo dessa tempestade ao dínamo perturbado.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
Figura 5.1: ΣKp (e S4) versus tempo (UT). Dados de S4 de: (a) Natal e Manaus (em outubro de
2003); (b) Natal e São Luís (em outubro de 2003); (c) Natal, São José dos Campos e Cachoeira
Paulista (em outubro de 2003); (d) Natal, São José dos Campos e Manaus (em novembro de
2003); (e) Natal, São José dos Campos e São Luís (em outubro de 2004); (f) Natal, São Luís e
São José dos Campos (em janeiro de 2005). Bonelli, 2008.

5.5 Abdu (2011) [4]

Acerca do mesmo assunto, uma curta revisão feita por Abdu (2011) [4] discorre sobre os me-

canismos responsáveis pelas diferentes reações da ionosfera noturna, de acordo com o horário

das tempestades. Para o autor, as atenuações na produção de irregularidades podem ter como

causa a penetração de campo elétrico over-shielding com sentido oeste, próximo ao crepúsculo,

quando o campo magnético interplanetário direciona-se para norte, configuração que pode ser
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associada à fase de recuperação. Com efeito semelhante, o campo elétrico gerado pelo dínamo

perturbado também é mencionado pelo autor. Segundo sua revisão, ao influenciar a ionosfera

durante o crepúsculo, tal campo com sentido oeste atenua o processo de formação de bolhas

de plasma. Diferentemente de Aarons (1991), Abdu (2011) explica que o ambiente ionosférico

que pode propiciar a existência de irregularidades à meia noite local pode ser desfeito devido a

penetração, nesse horário, de campo elétrico under-shielding com sentido oeste durante a fase

principal de uma tempestade.





Capítulo 6

MATERIAL E PROCEDIMENTOS

Tendo por base as revisões teóricas apresentadas, este capítulo apresenta, então os métodos para

o estudo proposto. A procedência dos dados de cintilações utilizados nesse estudo é da Estação

Ionosférica do Departamento de Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,

situado em Natal-RN (Brasil), cuja localização tem como referências geográficas 5,86°sul e

35,20°oeste (Bonelli, 2008 [10]), e cuja declinação magnética variou de -22,03°, no início de

2000, à -21,57°, no final de 2014, segundo o Observatório Nacional1.

6.1 Equipamentos e softwares: Plataforma GPS-ScintMon

Nessa estação, uma antena de GPS se mantém conectada a uma placa GEC Plessey modificada

pelo grupo Cornell University’s Space Plasma Physics de modo a operar o programa ScintMon,

Scintillation Monitor, (Beach, 2001) [30] (ver 6.1). Como mencionada por Cuevas (2008) [15],

dissertação feita a partir desse mesmo sistema de monitoramento da ionosfera, essa antena é de

identificação ANP -C 114 e detecta o sinal na banda L1 (frequência 1575 MHz). Através do

ScintMon, então, o computador no qual a referida placa se encontra conectada gera e armazena,

diariamente, arquivos base para criação dos sumários (SUM) de cada noite. Estes são arquivos

com dados de localização de satélites de GPS e com valores de S4 para cada minuto. A maior

parte desses sumários originara-se antes do início desta pesquisa. Outros, no entanto, como os

dos anos de 2014 e de 2015, foram criados durante este estudo por meio do programa SUM.exe,

do pacote de softwares do ScintMon. Através do S4write1, programa gráfico de autoria do prof.

E. Bonelli, estes dados, então, permitiram a leitura do S4 médio de várias noites pertencentes ao

1A declinação magnética foi obtida através do serviço de cálculo desse índice no site
http://www.on.br/conteudo/modelo.php?endereco=servicos/servicos.html.
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período no qual as cintilações são mais frequentes, de alguns anos do intervalo que se estendeu

de 2000 a 2014. O estudo, portanto, analisou, através de planilhas eletrônicas, relações entre

perturbações diárias do campo geomagnético e cintilações de sinais de GPS correspondente a

pouco mais de um ciclo solar (14 anos).

(a) (b) (c)

Figura 6.1: Estrutura de monitoração de satélites de GPS da Estação de Natal. (a) Antena de
GPS. (b) Placa GEC Plessey instalada em um PC IBM. (c) Tela F3 do ScintMon apresentando
uma lista de satélites da constelação GPS monitorados em tempo real.

6.2 Cálculo da taxa de variação do índice Dst

Como tida por Bonelli (2008) [10], a fonte de dados do índice de distúrbio geomagnético foi

o site2 do Laboratory for Atmospheric and Space Physics - LASP, da University of Colorado

Boulder. Após essa coleta, a taxa de variação do Dst foi calculada tendo-se como denominador

um intervalo de tempo variável de 1 a 21 horas, e, como numerador, o (de)crescimento do

Dst em cada intervalo. Cada valor desse período é diferente do seguinte em uma hora, em

uma sequência que começa no período 20-21 UT e termina em 00-21 UT. O instante final de

cada intervalo é 21 UT, que é 18 LT, horário do pôr do Sol, pois foi objetivo deste trabalho

identificar a possibilidade de causas anteriores ao início das cintilações e que poderiam finalizar

com mecanismos do crepúsculo, como o pico de pré-reversão e a instabilidade Rayleight-Taylor.

Portanto, esta etapa da pesquisa buscou analisar as atividades magnéticas ao longo do dia.

Tal método é justificado pelo uso, por Bonelli (2008) [10], do somatório diário dos valores do

2http://lasp.colorado.edu/space_weather/dsttemerin/archive/dst_years.html
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Kp registrados durante várias horas anteriores ao crepúsculo, apesar de tal variável não ter sido

analisada no presente trabalho.

6.3 Identificação do ruído

Antes de se observar a relação entre os índices, foi estabelecido um valor mínimo para o S4 mé-

dio a fim de minimizar os efeitos de ruído. Para o estabelecimento desse valor, o ScintMon foi

acionado de modo a monitorar satélites durante o dia, a fim de identificar valores desse desvio

padrão que não correspondiam a cintilações. Em seguida, por meio do Scanfile.exe, programa

do ScintMon, que simula a movimentação dos satélites monitorados, foram identificados alguns

cujas trajetórias atravessavam alturas angulares não muito distantes do zênite (Bonelli, 2008),

onde os efeitos de multicaminho são menores (Muella et al., 2009 [17]). Após essa escolha, ou-

tro programa do ScintMon, o Extract.exe foi utilizado pra gerar arquivos com dados de potência

do sinal de cada satélite escolhido. A partir desses dados, então, foram calculados, em planilha

eletrônica, o S4 médio de seis satélites, cada um de dias diferentes. Os valores obtidos para esse

desvio, portanto, foram: 0,051, 0,052, 0,057, 0,062, 0,067 e 0,073. O mínimo determinado,

então, foi um valor pouco maior que o máximo entre esses números: 0.08. Portanto, após obter

os valores do S4 médio, foram excluídos aqueles que eram menores que 0,08.

6.4 Análise de séries temporais

Com recursos da planilha, tal desvio do sinal correspondente a cada noite foi relacionado com a

taxa de variação do Dst tendo, como denominador, intervalos diferentes de tempo referentes ao

mesmo dia (como explicado na seção 6.2), considerando o horário universal. Tal método visou

identificar as faixas horárias mais importantes na relação entre as variações, de cada dia para

o seguinte, dos dois índices. Nesse procedimento com tais variáveis, então, foi identificado o

percentual de pares de variações dia-a-dia que apresentavam comportamentos semelhantes entre

os índices observados. Portanto, entre ambos os índices, foram considerados dados semelhantes

aqueles que, de um dia para o seguinte, resultaram em um único tipo de variação: crescimento,

decrescimento ou variação nula. Concernente ao S4 médio, variações menores que 0.01 foram

consideradas nulas, pois são muito pequenas quando comparadas aos valores comuns dessa

variável.
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Esse procedimento, então, é uma alternativa compacta à apresentação de vários gráficos que

mostrariam os valores para a taxa de variação do Dst e o S4 médio, semelhante aos gráficos de

Bonelli (2008) expressos no capítulo anterior.

6.5 Análise dos índices geomagnéticos e do S4

Baseada na análise do comportamento do perfil geomagnético por vários autores, outra etapa

procedimental do presente trabalho foi a produção de gráficos que permitiram verificar um as-

pecto da reação da ionosfera noturna a diferentes comportamentos da atividade magnética ao

longo de determinados dias de cada época do ciclo solar. Um dos índices analisados, então, foi

o Dst , a partir de dados obtidos em um link do LASP, como explicado na seção 6.2. Através

do mesmo link, também foram obtidos dados de AE e, por meio do site3 do satélite ACE (Ad-

vanced Composition Explorer), foram coletados dados da componente Bz do campo magnético

interplanetário em coordenada GSM.

Para se construir uma dispersão de pontos, para cada noite das épocas estudadas, de modo a

relacionar o S4 médio por minuto ao horário, foram utilizadas tabelas geradas pelo S4minuto3.c,

um código desenvolvido pelo professor E. Bonelli para ler e processar dados dos sumários. Este

software não foi inicialmente escrito para esta pesquisa de mestrado. No entanto, durante esta

pesquisa, o código recebeu algumas modificações, passando a ter uma co-autoria. Tais mudan-

ças fizeram com que o programa selecionasse, para o cálculo do S4 médio por minuto, apenas

os valores desses índices que fossem menores que 1,0 e maiores que 0,08, valor mínimo para

cintilações de acordo com o procedimento explicado na seção 6.3. Ainda para esse mesmo cál-

culo, o S4minuto3.c também selecionou, entre esses valores, aqueles cuja autocorrelação fosse

diferente de 9999 (indicação de erro).

6.6 Regressão pelo método dos mínimos quadrados

Como etapa final desta pesquisa, com os dados referentes à época de maior atividade solar,

outros procedimentos utilizados para analisar a relação entre o S4 médio e a taxa de variação de

Dst foram: plotar pontos de dispersão que relacionavam ambos os índices, sendo o magnético

medido para diferentes intervalos, identificar aqueles que aparentavam ser regidos por uma

3http://www.srl.caltech.edu/ACE
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função e, com estes, realizar uma regressão por meio do método dos mínimos quadrados e

medir o coeficiente de determinação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este segmento do trabalho apresenta os dados processados, com seus devidos comentários, a

fim de expressar aspectos observados da relação entre perturbações geomagnéticas e cintilações

de sinais de GPS em Natal. A apresentação dos resultados deste estudo, portanto, começa com

análises das condições geomagnéticas, dos valores de < S4 > (para período noturno entre 18 LT

e 24 LT) e as dispersões de S4 médio por minuto de sinais válidos processados pelo programa

S4minuto3.c. A baixa visibilidade dos valores das dispersões não invalida sua apresentação,

pois o objetivo das mesmas neste trabalho é permitir uma rápida visualização da correspondên-

cia entre as cintilações e a atividade magnética. Em seguida, são apresentadas as análises de

séries temporais a fim de: testar a hipótese sugerida por E. Bonelli, em comunicação pessoal,

de controle de indução magnética da corrente de anel sobre a formação de irregularidades io-

nosféricas; verificar a relevância da taxa de variação de Dst para a determinação do S4 médio.

Nos gráficos de barras de tais análises, então, são indicadas as porcentagens de comportamentos

semelhantes entre o S4 médio e a taxa de variação de Dst em variações diárias.

7.1 Análise de cintilações e das condições geomagnéticas

Tendo por base conceitual fornecida por autores como Bonelli (2008) [10], Cuevas (2008) [15],

Abdu (2011) [4] e Negreti (2012) [19], este estudo constatou a atuação de campos elétricos

originados no aquecimento auroral, normalmente associados à intensificação do índice AE. E

tendo como referência Kelley et al. (1979) [20], Kamide e Matsushita (1981) [35], Kelley

(2009) e Abdu (2011) [4], também se testificou, por meio da análise do perfil da componente

Bz do campo magnético interplanetário, casos de penetração de campo elétrico de convecção.
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Portanto, os casos analisados foram divididos em dois grupos, de acordo com as condições

magnéticas focadas. O primeiro grupo, então, aborda as atividades magnéticas através da qual

apenas a influência do dínamo perturbado foi constatada. O segundo grupo, apresenta os casos

em que, além desse mecanismo, foi também apontada a penetração de campo elétrico under-

shielding ou over-shielding. Tendo por base o trabalho de Aarons (1991) [2], a identificação de

tempestade de acordo com suas categorias ocorrereu apenas entre as perturbações geomagnéti-

cas do ano 2000, por este ter sido período de alta atividade solar.

7.1.1 Condição magnética: dínamo perturbado

Noite 22-23 de Dezembro de 2004

Os dois picos AE em destaque na fig. 7.1b demonstram que o dínamo perturbado foi a causa

da inibição das cintilações da noite 22-23 (fig. 7.1a). Tal relação foi verificada através de uma

observação comparativa de ambos os dias 21 e 22: o primeiro, diferentemente do segundo, foi

calmo. Também foi considerado o fato de que tais picos representam intensas variações do AE

e, portanto, fortes intensificações da atividade auroral. Outro fator relevante foi a antecedência

(de mais de três horas) dos picos em relação ao crepúsculo do dia 22, o que favoreceu a atuação,

nesse horário, do campo elétrico atenuador do pico de pré-reversão.

Ao analisar a movimentação do Bz do campo magnético interplanetário (fig. 7.1c), não foi

possível identificar alguma penetração over-shielding, visto que a inversão ocorrida no início

da noite 22-23 foi rapidamente desfeita (fig. 7.1c, destaque).

(a) (b)

(c)
Figura 7.1: Atividade geomagnética e cintilações (de 20 e 21 de Dezembro de 2004).
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Noite 05-06 de Novembro de 2006

A evidência da ação do dínamo perturbado neste caso é demonstrada por meio do pico AE do

destaque 1 da fig. 7.2b e pelo enfraquecimento das cintilações da noite 05-06 de Novembro de

2006 (fig. 7.2a, destaques 3 e 4) em relação a que a antecede (fig. 7.2a, destaques 1 e 2). Visto

que o mesmo pico não influenciou a noite 04-05, concluiu-se que o indicado pelo destaque 2

(fig. 7.2b) não afetou, por meio do dínamo perturbado, a noite 05-06.

A análise do Bz do campo magnético interplanetário demonstrou que não houve, durante o

início da noite 04-05, ação de mecanismo intensificador de cintilações (como uma penetração

under-shielding). Também foi testificado que não houve penetração over-shielding no início da

noite 05-06.

(a) (b)

(c)
Figura 7.2: Atividade geomagnética e cintilações (de 04 e 05 de Novembro de 2006).

Atividade geomagnética de 22 e 23 de Novembro de 2006

A demonstração de que a tempestade apresentada na fig. 7.3a causou a inibição das cintilações

da noite 23-24 de Novembro de 2006 (destaques da fig. 7.3a) é o pico do índice AE do destaque

1 (fig. 7.3b). Não é possível afirmar que os picos do destaque 2 (fig. 7.3b) contribuíram para

essa atenuação, visto que, em outros casos de 2006, elevados picos AE não influenciaram a

atividade ionosférica da noite seguinte.

Sobre a noite 23-24, a influência das inversões do campo magnético interplanetário foram

de baixa intensidade, fato devido à curta permanência do campo elétrico de convecção em cada

sentido (fig. 7.3c, destaque 2), apesar da fraca blindagem magnetosférica do início da noite 23-
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24. Também sobre o início da noite 22-23, constatou-se pouca participação da movimentação do

Bz na produção de irregularidades, fato que pode ser deduzido a partir da pequena inversão dessa

componente durante o horário do pico de pré-reversão. Tal averiguação também decorre da

observação da longa permanência do Bz em sentido norte com lentas variações, o que contribuiu

para a estabilização da blindagem ao longo das primeiras horas (fig. 7.3c, destaque 1).

(a) (b)

(c)
Figura 7.3: Atividade geomagnética e cintilações (de 22 e 23 de Novembro de 2006).

Atividade geomagnética de 25 e 26 de Novembro de 2006

Neste caso, o dínamo perturbado como mecanismo inibidor das cintilações da noite 26-27 de

Novembro de 2006 (fig. 7.4a, destaques 3 e 4) foi iniciado pela atividade auroral indicada pela

intensa elevação do índice AE do dia 25 (fig. 7.4b), apesar de o índice Dst não ter apresentado

grande variação no horário dessa primeira atividade auroral. O segundo pico destacado (fig.

7.4b), no entanto não pode ser apontado como causador de tal inibição, devido ao seu horário e

ao efeito tardio do dínamo perturbado para esse período de baixa atividade solar.

A demonstração de que não houve penetração over-shielding no horário do pico de pré-

reversão do dia 26 e no início da noite 26-27 está no destaque da fig. 7.4c. Desse destaque, por-

tanto, se deduziu que as inversões do campo elétrico de convecção foram de pouca intensidade,

o que permitiu que tais reorientações fossem logo seguidas por estabilizações da blindagem

magnetosférica.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.4: Atividade geomagnética e cintilações (de 25 e 26 de Novembro de 2006).

7.1.2 Condição magnética: dínamo perturbado e penetração de campo

elétrico

Atividade geomagnética de 10 e 11 de Fevereiro de 2000

Uma das evidências da ação do dínamo perturbado como atenuador da formação de irregula-

ridades ionosféricas da noite 11-12 de Fevereiro de 2000 é o conjunto de picos do índice AE

entre a noite anterior e a metade da tarde do dia 11 (fig. 7.5b). Esses picos apresentaram eleva-

ções suficientes para indicar um aquecimento auroral que tenha ocorrido de modo a provocar a

formação de um campo elétrico para oeste durante o crepúsculo seguinte.

Outra demonstração de que tal mecanismo tenha sido o responsável por tais inibições está

no perfil do Bz do campo magnético interplanetário (fig. 7.5c, destaque), poucas horas antes do

início da noite 11-12. Nesse horário a longa permanência na orientação sul desse campo per-

mitiu que a blindagem magnetosférica se estabilizasse após inversão. Esse registro, portanto,

indica que não houve penetração over-shielding durante o crepúsculo antecedente ao referido

período noturno. No entanto, é possível observar que, em torno das 21h30min (hora local),

no início de uma nova intensificação da corrente de anel (fig. 7.5a), houve uma penetração do

campo elétrico de convecção para leste com consequente surgimento de cintilações mais inten-

sas. Também é notável a relação entre os elevados registros do S4 médio por minuto da noite

11-12 e a inversão do campo magnético interplanetário para norte durante a meia-noite (fig.

7.5c, destaque), o que indica que, durante essa movimentação, uma penetração over-shielding
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para leste tenha promovido uma deriva da camada F para cima seguida da formação de irregu-

laridade ionosféricas.

Apesar da ação desses dois últimos mecanismos intensificadores de cintilações, o S4 médio

reduzido (fig. 7.5a, destaque) indica que o dínamo perturbado exerceu influência predominante

sobre a atividade ionosférica da noite 11-12.

(a) (b)

(c)
Figura 7.5: Atividade geomagnética e cintilações (de 10 e 11 de Fevereiro de 2000)

Atividade geomagnética de 12 e 13 de Fevereiro de 2000

Comparado com o gráfico de S4 da noite 10-11 de Fevereiro de 2000 (fig. 7.5a, destaque 1),

referente às cintilações após um dia calmo, o das cintilações da noite 12-13 do mesmo mês e ano

(fig. 7.6a, destaque 1) indica que estas foram inibidas em alguns horários. A evidência de que

tais atenuações tenham resultado da ação do dínamo perturbado sobre o pico de pré-reversão da

tarde do dia 12 está no conjunto de picos do índice AE indicados (fig. 7.6b, destaque 1).

Após às 21h00min da noite 12-13 (horário local), uma penetração over-shielding ocorreu

de modo a contribuir para inibir a formação de irregularidades na camada F, fato que pode ser

percebido por meio da rápida inversão do campo magnético interplanetário no mesmo horário

(fig. 7.6c, destaque).

Concernente à noite 13-14, o baixo S4 médio indica que ocorrência de cintilações foi em

quantidade reduzida (fig. 7.6a, destaques 3 e 4), fato provocado pelos aquecimentos aurorais

indicados pelo picos do índice AE do mesmo dia e do dia anterior (fig. 7.6b, destaques 1 e 2).

Considerando a movimentação do campo magnético interplanetário da mesma noite (fig. 7.6b,

destaque 2), é possível verificar a atuação de campos elétricos de penetração de sentidos leste e
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oeste de modo que não se constatou de qual sentido foi o efeito prevalente sobre as cintilações.

(a) (b)

(c)
Figura 7.6: Atividade geomagnética e cintilações (de 12 e 13 de Fevereiro de 2000).

Atividade geomagnética de 14 e 15 de Fevereiro de 2000

Observando os dados de S4 médio por minuto da noite 14-15 de Fevereiro de 2000 (fig. 7.7a,

destaques 1 e 2), a qual foi antecedida por uma tempestade, e os da noite 13-14 (fig. 7.6a,

destaques 3 e 4), que se seguiu a um dia mais calmo, é possível constatar a menor intensidade

das cintilações da noite 14-15. Atingindo sua quase totalidade, essa inibição tem a sua relação

com o dínamo perturbado evidenciada por meio dos picos AE do dia 14 (fig. 7.7b), os quais

indicam um dos maiores aquecimentos aurorais identificados neste estudo.

Constatou-se também que o mencionado enfraquecimento de cintilações teve influência de

duas pequenas penetrações over-shielding, uma ocorrida no início da noite, e outra ocorrida

após as 21h00min (horário local). Tais campos elétricos de penetração foram testificados através

do indício de rápidas reorientações da componente Bz do campo magnético interplanetário para

norte (fig. 7.7c, destaque).

Concernente à noite 15-16 (fig. 7.7a, destaques 3 e 4), um fato a ser investigado é o da

ocorrência de intensas cintilações após o grande aquecimento auroral do dia 14. Observação

feita da movimentação do campo magnético interplanetário não constatou contribuição dessa

atividade magnética para o estado ionosférico dessa noite.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.7: Atividade geomagnética e cintilações (de 14 e 15 de Fevereiro de 2000).

Atividade geomagnética de 18 e 19 de Fevereiro de 2000

A relação entre o fato de várias cintilações da noite 19-20 terem sido menos intensas que as da

noite 18-19 e o aquecimento auroral é indicada pela calma do primeiro dia e a ocorrência de um

pico de mais de 300 nT de elevação no segundo dia (fig. 7.8b, destaque), em um horário com

antecedência para gerar, por meio do dínamo perturbado, de um campo elétrico atenuador do

pico de pré-reversão do dia 19.

Também é perceptível o fato de que parte dessas inibições decorra de uma penetração de

campo elétrico de convecção para oeste, durante o crepúsculo do dia 19, por meio de rápida

inversão do Bz do campo magnético interplanetário para norte (fig., 7.8c, destaque).

(a) (b)

(c)
Figura 7.8: Atividade geomagnética e cintilações (de 18 e 19 de Fevereiro de 2000)
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Atividade geomagnética de 20 e 21 de Fevereiro de 2000

Na noite 21-22 de Fevereiro de 2000, durante a fase de recuperação de uma tempestade de cate-

goria 1 (Aarons, 1991 [2]), o S4 médio foi atenuado em relação ao da noite 20-21 (fig. 7.9a). O

dínamo perturbado como causador dessa atenuação é demonstrado pelos dois destacados picos

do índice AE (fig. 7.9b), os quais evidenciam dois grandes aquecimentos aurorais, ocorrências

que, associadas aos seus horários, permitiram a ação de campo elétrico inibidor do pico de pré-

reverão do mesmo dia.

A ação desse mecanismo sobre o crepúsculo do dia 21 também é indicada pela comparação

entre as atividades aurorais de ambos os dias (fig. 7.9b) e entre os dados de cintilações das duas

noites (fig. 7.9a, destaques).

Através do perfil da componente Bz do campo magnético interplanetário, percebeu-se que

não houve penetração de campo elétrico durante a noite 21-22, visto que, no mesmo período,

não ocorreram inversões (fig. 7.9c, destaque 2). Também foi constatada uma penetração under-

shielding as 21h00min (horário local) da noite 20-21, devido a uma inversão do Bz para sul

após uma estabilização da blindagem magnetosférica no sentido leste (fig. 7.9c, destaque 1).

No entanto apenas esse mecanismo não explica o surgimento de cintilações mais intensas em

tal noite.

(a) (b)

(c)
Figura 7.9: Atividade geomagnética e cintilações (de 20 e 21 de Fevereiro de 2000).
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Atividade geomagnética de 22 e 23 de Fevereiro de 2000

No dia 23/Fev., ocorreram duas destacadas (porem pequenas) reduções no índice Dst (fig. 7.10a,

destaque 3). A maior ocorreu após 12h00min (horário local), o que caracterizou uma tempes-

tade de categoria 1 (Aarons, 1991 [2]). Nesta análise, a ação do dínamo perturbado produzido

por tal atividade magnética sobre a noite 23-24 de Fevereiro de 2000 foi constatada por meio

da verificação do elevado pico do índice AE em destaque (fig. 7.10b), por seu horário de ocor-

rência e por várias inibições ocorridas nas cintilações seguintes (fig. 7.10a, destaque 5).

Os picos do gráfico de S4 médio por minuto da mesma noite (fig. 7.10a, destaque 5) demons-

tram relação com a atividade do campo magnético interplanetário. Os dois primeiros picos de

S4, então, são o efeito de duas penetrações under-shielding, visto que, na mesma noite, houve

duas súbitas inversões do Bz para sul após estabilizações da blindagem magnetosférica em sen-

tido leste (fig. 7.10c, destaque 2). O grande pico formado após a meia-noite resultou de uma

penetração over-shielding direcionada para leste, pois uma inversão do Bz para norte foi reali-

zada nesse horário, a qual ergueu a camada F e, portanto, causou a formação de irregularidades

ionosféricas durante a madrugada.

Na noite 22-23, uma penetração under-shielding contribuiu para a formação de bolhas pro-

piciadora de cintilações. Tal ocorrência magnética é mostrada no destaque 1 (fig. 7.10c).

(a) (b)

(c)
Figura 7.10: Atividade geomagnética e cintilações (de 22 e 23 de Fevereiro de 2000).



53 7.1. Análise de cintilações e das condições geomagnéticas

Atividade geomagnética de 24 e 25 de Fevereiro de 2000

No dia 24 de Fevereiro de 2000, uma tempestade de categoria 1 se desenvolveu antes de uma

noite cuja ocorrência de cintilações foi reduzida em relação à noite 22-23 do mesmo mês e ano

(destaques 1 e 2 das figuras 7.11a e 7.10a). As evidências de que o dínamo perturbado tenha

sido a causa do enfraquecimento da produção de irregularidades ionosféricas dessa noite se ex-

pressa nos intensos índices AE do dia 24 (fig. 7.11b, destaque 1).

O proeminente pico do gráfico de S4 médio por minuto (fig. 7.11a, destaque 1) está associ-

ado a algumas penetrações under-shielding demonstradas por curtas inversões do Bz do campo

magnético interplanetário (fig. 7.11c, destaque 1).

Sobre a noite 25-26, a recuperação das cintilações necessita de outros parâmetros relacio-

nados às atividades solar e atmosférica para seu entendimento, visto que o perfil de atividade

auroral dos dias 24 e 25 normalmente resultaria em inibição do surgimento de cintilações sobre

essa noite também. O aspecto das inversões do Bz pouco explica tal intensificação. Uma reso-

lução para esse problema pode estar relacionado a alguma diminuição do número de manchas

solares e, portanto, de emissões flares ao longo do dia 25.

(a) (b)

(c)
Figura 7.11: Atividade geomagnética e cintilações (de 24 e 25 de Fevereiro de 2000).

Atividade geomagnética de 29 de Fevereiro a 01 de Março de 2000

No dia 01 Março de 2000, uma tempestade de categoria 2 causou atenuação na quantidade de

cintilações da noite 01-02 (fig. 7.12a, destaques 3 e 4) e, concordando com a previsão de Aarons

(1991) [2], elevou (em comparação com outras noites) a produção de irregularidades ionosféri-
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cas após a meia-noite (fig. 7.12a, destaque 3).

A evidência do dínamo perturbado como fator causal do enfraquecimento da formação de

bolhas de plasma na alta atmosfera durante a noite 01-02 está relacionada ao longo período,

das primeiras horas ao início da tarde, em que o índice AE permaneceu em altos valores (fig.

7.12b).

O crescimento das cintilações após meia-noite (fig. 7.12a, destaque 3) foi provocada pela

súbita movimentação da componente Bz do campo magnético interplanetário as 00h00min (ho-

rário local), embora tal componente não tenha se invertido nesse horário (fig. 7.12c, destaque

2).

Concernente à noite de transição dos meses de Fevereiro e Março, também foi identifi-

cada uma inversão do Bz ocorrida durante a meia-noite, o que sinalizou uma penetração over-

shielding com sentido leste (fig. 7.12c, destaque 1). Esse mecanismo, portanto, contribuiu para

a supressão de possível formação de irregularidades da camada F no início da madrugada.

(a) (b)

(c)
Figura 7.12: Atividade geomagnética e cintilações (de 29 de Fevereiro e 01 de Março de 2000).

Atividade geomagnética de 05 e 06 de Março de 2000

Inibições na atividade ionosférica da noite 06-07 de Março de 2000 relacionada ao surgimento

de cintilações (fig. 7.13a, destaque 2) têm sua relação com o dínamo perturbado evidenciada

pela atividade auroral indicada pelas elevações no índice AE ocorridas na noite 05-06 e durante

o dia 06 (fig. 7.13b, destaques).

Outro fato que corrobora para a constatação desse mecanismo é a penetração under-shielding

ocorrida durante o início da noite 06-07, indicada por uma inversão do Bz do campo magnético
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interplanetário para sul de maneira súbita (fig. 7.13c, destaque 2). Tal inversão deve opera de

modo a intensificar o surgimento de cintilações, porém tal efeito não prevaleceu.

Outra verificação do Bz informou que houve uma penetração over-shielding no crepúsculo

do dia 05, fato indicado pela rápida e intensa inversão dessa componente magnética para o sen-

tido norte (fig. 7.13c, destaque 1). No entanto, as cintilações da noite 05-06 não demonstram

inibição, o que indica que a intensidade desse campo elétrico de penetração foi muito baixa

(fig. 7.13a, destaque 1). Os dados também indicam uma penetração under-shielding em torno

de uma hora antes da meia-noite (fig. 7.13c, final do destaque 1). No entanto, o efeito deste

foi pequeno, visto que não houve intensificação de cintilações em seguida, na mesma noite (fig.

7.13a, destaque 1).

(a) (b)

(c)
Figura 7.13: Atividade geomagnética e cintilações (de 05 e 06 de Março de 2000).

Atividade geomagnética de 09 e 10 de Março de 2000

Nesta análise, a intensa elevação do índice AE o corrida durante o dia 10 de Março de 2000

(fig. 7.14b) demonstrou o aquecimento auroral como o gatilho para a inibição das cintilações

da noite seguinte (fig. 7.14a, destaque 2).

Observações feitas sobre os dados do campo magnético interplanetário constataram que uma

penetração over-shielding ocorreu pouco antes da meia-noite, ocorrência evidenciada por uma

rápida inversão da componente Bz para o sentido norte. No entanto, não se constatou efeito

desse mecanismo, o que demonstra que o mesmo ocorreu com baixa intensidade.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.14: Atividade geomagnética e cintilações (de 09 e 10 de Março de 2000).

Atividade geomagnética de 27 e 28 de Setembro de 2004

Este caso mostra um efeito tardio do dínamo perturbado por meio do enfraquecimento da pro-

dução de irregularidades causadoras das cintilações da noite 28-29 (fig. 7.15a, destaques 3 e

4), 24 horas depois da primeira grande atividade auroral (fig. 7.15b, destaque 1). Esse primeiro

destaque, portanto, não demonstrou influência sobre a primeira noite, na qual se registrou maior

atividade concernente ao surgimento de cintilações (fig. 7.15a, destaques 1 e 2).

Também foi verificado que a noite 28-29 foi influenciada por uma penetração over-shielding

ainda durante as últimas horas da tarde do dia 28, o que contribuiu para atenuar o pico de pré-

reversão desse mesmo período vespertino. Tal análise considerou que a blindagem da magne-

tosfera se encontrava estavelmente em sentido oeste antes da rápida variação de sentido do Bz,

pouco tempo antes do início da noite (fig. 7.15c, destaque), e que tal estabilidade foi causada

pela permanência, em um período de aproximadamente uma hora, do campo magnético inter-

planetário em sentido sul. A penetração mencionada, portanto, ocorreu devido à combinação

de tais condições com a súbita reorientação desse campo.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.15: Atividade geomagnética e cintilações (de 27 e 28 de Setembro de 2004)

Atividade geomagnética de 09 e 10 de Outubro de 2004

O dínamo perturbado atuou de modo predominante na inibição de cintilações da noite 10-11

(fig. 7.16a, destaques). Esse fato é indicado pelo pico AE em destaque (fig. 7.16b) devido

a sua considerável elevação (de mais de 300 nT) e ao seu horário antecedente em relação ao

final da tarde do dia 10, o que permitiu que o campo elétrico, cuja formação foi provocada pelo

aquecimento auroral, se mapeasse sobre a região equatorial durante esse crepúsculo.

A atividade de penetração over-shielding (considerada pela verificação de que o campo

elétrico da blindagem permaneceu com orientação oeste por mais de uma hora no fim da tarde)

pouco contribuiu para o enfraquecimento do pico de pré-reversão, visto que a inversão do Bz do

campo magnético interplanetário ocorreu com baixa intensidade (fig. 7.16c, destaque).
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(a) (b)

(c)
Figura 7.16: Atividade geomagnética e cintilações (de 09 e 10 de Outubro de 2004).

Atividade geomagnética de 31 de Dezembro de 2004 e 01 de Janeiro de 2005

Neste caso, a predominância do dínamo perturbado sobre o mecanismo de formação de bolhas

propiciadoras de cintilações relacionas à noite 01-02 de Janeiro de 2005 (fig. 7.17a, destaques

3 e 4) é demostrada pela penetração under-shielding ocorrida no início desse período noturno.

Evidenciada pela rápida inversão para sul por parte da componente Bz do campo magnético

interplanetário (fig. 7.17c, destaque 2), após estabilização da blindagem magnetosférica em

sentido leste, a referida penetração normalmente provocaria o aumento de cintilações logo em

seguida. Como tal efeito não se realizou, considerando também a ocorrência de aquecimento

auroral durante a tarde do dia 01 (fig. 7.17b, destaques 1 e 2), é justificável a constatação de

que o dínamo perturbado gerado pela atividade magnética mostrada provocou a formação de

um intenso campo elétrico de sentido oeste sobre o crepúsculo.

Concernente à noite anterior (fig. 7.17a, destaques 1 e 2), sobre a qual não se vê a atuação

do dínamo perturbado, as condições para o aparecimento de cintilações incluíram a penetração

under-shielding indicada pela inversão do Bz sobre a última noite de 2004 (fig. 7.17c, destaque

1).
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(a) (b)

(c)
Figura 7.17: Atividade geomagnética e cintilações (de 31 de Dezembro de 2004 e 01 de Janeiro
de 2005).

Atividade geomagnética de 02 e 03 de Janeiro de 2005

A intensa tempestade do dia 02 provocou grandes aquecimentos aurorais em tempo suficien-

temente antecedente (em relação aos crepúsculos dos dias 02 e 03) para atenuar o pico de

pré-reversão de ambos os dias. Além desse fato, foi verificada uma penetração over-shielding

durante o primeiro crepúsculo (fig., 7.18c, destaque), o que pôde ser percebida pela constata-

ção de que houve, pouco antes do início da primeira noite, uma durável permanência do Bz do

campo magnético interplanetário na orientação sul, seguida por uma súbita e intensa inversão

para norte. No entanto, em razão a ser investigada, a noite 02-03 produziu fortes cintilações,

com S4 médio intenso (fig. 7.18a, destaques 1 e 2).

Em comparação à noite de 31 de Dezembro de 2004 (fig. 7.17a, destaques 1 e 2), que se

seguiu a um dia de baixa atividade auoral, a noite 03-04 de Janeiro de 2005 reagiu às inten-

sificações do AE dos dias 02 e 03, o que pode ser indicada pela redução da intensidade das

cintilações (fig. 7.18a, destaques 3 e 4). Também de modo diferente da noite anterior, o início

da noite 03-04 não foi afetado por penetração over-shielding, o que pode ser verificada por meio

da disposição do campo magnético interplanetário no segundo destaque da fig. 7.18c.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.18: Atividade geomagnética e cintilações (de 02 e 03 de Janeiro de 2005).

Atividade geomagnética de 20 e 21 de Janeiro de 2005

O enfraquecimento da produção de irregularidades ionosféricas propiciadoras de cintilações da

noite 21-22 de Janeiro de 2005 (fig. 7.19a, destaques 3 e 4) foi ocasionado por um intenso

aquecimento auroral ocorrido poucas horas antes (fig. 7.19b, destaque 2). Esse fato pode ser

testificado por meio da comparação dessa noite com a reação da anterior (com cintilações mais

intensas) a um pico menor do índice AE (fig. 7.19b, destaque 1).

Observando o registro do Bz do campo magnético interplanetário (fig. 7.19c), pode-se veri-

ficar que, durante a noite 20-21 não houve movimentação que indicasse penetração de campo

elétrico que favorecesse a produção de irregularidades ionosféricas. No início da noite 21-22

também não houve inversão do campo elétrico de convecção (fig. 7.19c, destaque 1), o que

demostrou que esse período noturno não foi afetado por penetração over-shielding, fato que

reforça a constatação de que o dínamo perturbado foi o responsável pela inibição ocorrida na

produção de irregularidades ionosféricas.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.19: Atividade geomagnética e cintilações (de 20 e 21 de Janeiro de 2005).

Atividade geomagnética de 07 e 08 de Outubro de 2006

Neste caso de inibição na quantidade de ocorrências de cintilações, o que pôde ser constatado

através da observação do S4 médio reduzido (fig. 7.20a, destaque 3), foi verificado que a noite

08-09 foi afetada pelo dínamo perturbado, indicado pelas consideráveis elevações do índice AE

apresentadas nos destaques da fig. 7.20b.

No entanto, apesar de ter ocorrido com antecedência de aproximadamente três horas em

relação ao crepúsculo do dia 07, o primeiro grande pico do AE não foi suficiente para provocar

o enfraquecimento do pico de pré-reversão do mesmo dia.

Outro aspecto da atividade geomagnética que não apresenta reação da ionosfera no que

concerne à produção de cintilações está nos destaques 1 e 2 da fig. 7.20c, que indicam, por vez,

uma penetração under-shielding, que é um mecanismo capaz de promover, até a meia-noite,

uma deriva da camada F para cima, de modo a ativar a formação de irregularidades ionosféricas.

Este também é um fato que precisa ser investigado posteriormente.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.20: Atividade geomagnética e cintilações (de 07 e 08 de Outubro de 2006).

Atividade geomagnética de 13 e 14 de Outubro de 2006

A ação do dínamo perturbado neste caso foi testificada através da observação do extenso in-

tervalo de tempo em que intensos aquecimentos aurorais foram promovidos pela tempestade

magnética ocorrida nos dias 14 e 15 de Outubro de 2006 (fig., 7.21a) de modo reduzir a produ-

ção de irregularidades ionosféricas na noite 14-15 de Outubro de 2006 (fig. 7.21a, destaques 3 e

4). De acordo com a revisão de Abdu (2011) [4], vários dos picos do índice AE (fig. 7.21b) de-

monstraram condições apropriadas para que uma tempestade provoque a atenuação na produção

de bolhas de plasma: elevação de mais de 300 nT e antecedência mínima de aproximadamente

três horas.

No entanto, apesar de a noite 13-14 ter ocorrido várias horas após as primeiras atividades

aurorais intensas, não foi observado uma considerável atenuação de seu S4 médio1 (fig. 7.21a,

destaques 1 e 2), o que demonstra que, nesse caso, o dínamo perturbado não foi eficiente e seu

efeito foi reduzido por outro mecanismo a ser estudado.

A observação do campo magnético interplanetário permitiu visualizar que, em torno das 19h

da noite 14-15 (do horário local), houve uma penetração over-shielding de baixa intensidade e

de curta duração, o que indica que a inibição das cintilações ocorrida teve o dínamo perturbado

como causa predominante.

1Devido à baixa atividade solar no ano de 2006, o S4 médio por noite normalmente indicava valores aproxima-
dos a 0,1.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.21: Atividade geomagnética e cintilações (de 13 e 14 de Outubro de 2006).

Atividade geomagnética de 20 e 21 de Outubro de 2006

Neste caso, o aquecimento auroral testificado como fator causal da leve atenuação do processo

de desenvolvimento de irregularidades ionosféricas da noite 21-22 de Outubro de 2006 ocorreu

durante os dias 20 e 21, o que é indicado pela fig. 7.22b (nos destaques 1, 2 e 3). Verificou-

se, portanto, que tais picos foram suficientemente intensos e antecedentes (em relação à noite

21-22) para enfraquecer o pico de pré-reversão do dia 21. Em outros casos, a antecedência dos

picos AE em relação ao crepúsculo como verificada no destaque 1 da fig. 7.22b, combinada

a intensidades semelhantes, seria suficiente para enfraquecer o pico de pré-reversão da mesma

tarde e inibir a formação de bolhas causadoras de cintilações da noite seguinte, o que não ocor-

reu na noite 20-21.

O registro da movimentação do campo magnético interplanetário indicou que no início de

ambas as noites (20-21 e 21-22), houve penetração de campo elétrico de convecção de sentidos

leste e oeste, principalmente na noite 20-21 (fig. 7.22c, destaques 1 e 2). No entanto, a per-

manência em cada sentido foi pouco durável. O efeito desses processos, então, foi uma longa

desestabilização da blindagem magnetosférica. No entanto, o resultado desse comportamento

magnético sobre a ionosfera não pôde ser verificado nos gráficos do S4 médio por minuto.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.22: Atividade geomagnética e cintilações (de 20 e 21 de Outubro de 2006).

Atividade geomagnética de 29 e 30 de Novembro de 2006

A inibição provocada nas cintilações da noite iniciada em 30 de Novembro de 2006 foi consta-

tada pela comparação dos valores do S4 médio apresentadas (fig. 7.23a, destaques 1 e 4).

O efeito do dínamo perturbado sobre essa atenuação decorreu das elevações apresentadas

em destaques na fig. 7.23b. Apesar de ocorrer no mesmo dia das cintilações inibidas, consi-

derando o efeito tardio do dínamo perturbado, a elevação do AE no destaque 2 foi grande o

suficiente para afetar o pico de pré-reversão do dia 30 e, assim, provocar o enfraquecimento da

produção de irregularidades ionosféricas da noite seguinte.

A constatação de que a noite 30 também foi influenciada por uma penetração de campo elé-

trico de convecção provêm do destaque na fig. 7.23c, na qual o registro de uma súbita inversão

do Bz para o sentido norte indica uma mudança rápida de sentido desse campo elétrico para

oeste.
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(a) (b)

(c)
Figura 7.23: Atividade geomagnética e cintilações (de 29 e 30 de Novembro de 2006).

Atividade geomagnética de 07 e 08 de Fevereiro de 2014

As evidências do efeito do dínamo perturbado sobre o enfraquecimento das cintilações da noite

08-09 de Fevereiro de 2014 são mostradas pelas elevações em destaque do índice AE (fig.

7.24b), visto que as mesmas são intensas e ocorrem em horários apropriados para que o campo

elétrico gerado a partir do aquecimento auroral inibe a formação de irregularidades ionosféricas

da noite seguinte.

O perfil da movimentação do Bz do campo magnético interplanetário mostra que não houve

penetração over-shielding durante a noite 08-09 (fig. 7.24c, destaque 2), pois a orientação dessa

componente não se transformou ao longo da noite, exceto no final da madrugada.

Observando os dados concernentes à noite 07-08, no entanto, foi constatada uma penetração

under-shielding, ocorrida pouco tempo antes do anoitecer, fato que contribuiu para a produção

de bolhas de plasma causadoras de cintilações. Tal penetração é indicada pela súbita inversão

do Bz para sul (fig. 7.24c, destaque 1) após a estabilização da blindagem magnetosférica no

sentido leste. Porém, com efeito oposto, ocorreu em seguida uma penetração over-shielding,

demonstrada pela rápida mudança de sentido do Bz para norte (fig. 7.24c, destaque 1).
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(a) (b)

(c)
Figura 7.24: Atividade geomagnética e cintilações (de 07 e 08 de Fevereiro de 2014).

Atividade geomagnética de 18 e 19 de Fevereiro de 2014

A relação entre o S4 médio reduzido da noite 19-20 de Fevereiro (fig. 7.25a, destaque 4) e o

aquecimento auroral provocado pela tempestade mostrada abaixo é indicada pelos destacados

picos do índice AE (fig. 7.25b). Os mesmos demonstram intensa elevação, característica que,

combinada ao horário em que se formaram, propiciou a atuação do campo elétrico de sentido

oeste sobre o final da tarde do dia 19.

A penetração under-shielding ocorrida durante o crepúsculo do dia 19 pode ser considerada

fraca, visto que a rápida inversão do Bz do campo magnético interplanetário para sul (fig. 7.25c,

destaque 2) foi curta nessa orientação.

Outra penetração under-shielding ocorreu à meia-noite, fato que dificultou a produção das

cintilações desse horário (destaques 3 das figuras 7.25c e 7.25a), visto que tal mecanismo,

durante a madrugada, promoveu uma deriva da camada F para baixo, inibindo ocasionais for-

mações de bolhas de plasma.

Acerca da noite 18-19, não houve penetração magnetosférica devido a permanência do Bz

em uma única orientação durante todo o período noturno 7.25c, destaque 1).
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(a) (b)

(c)
Figura 7.25: Atividade geomagnética e cintilações (de 18 e 19 de Fevereiro de 2014).

Atividade geomagnética de 12 e 13 de Março de 2014

A elevação do índice AE (fig. 7.26b, destaque) demonstra o dínamo perturbado como causa da

enfraquecida ocorrência de cintilações em vários horários da noite 13-14 de Março de 2014 (fig.

7.26a, destaques 3 e 4). O tempo de antecedência desse pico em relação à noite afetada, bem

como sua intensidade de elevação, formou uma condição adequada para que o campo elétrico

formado com sentido oeste inibisse o pico de pré-reversão da tarde do dia 13.

Uma pequena penetração under-shielding pode ser identificada nos dados da movimentação

do campo magnético interplanetário relacionado à noite 13-14 (fig. 7.26c, destaque 3). O efeito

de tal ocorrência, portanto, não se diferenciou de forma relevante da atividade ionosférica de

horários anteriores da mesma noite.

Sobre a noite 12-13, se verificou que não houve penetração de campo elétrico de convecção

que afetasse as cintilações anteriores à meia-noite devido à longa permanência do Bz em sentido

sul, sendo sucedida por uma lenta inversão (fig. 7.26c, destaque 1). Após a meia-noite, no

entanto, houve algumas inversões (fig. 7.26c, destaque 2) cujo resultado não pôde ser verificado

nos dados de S4 médio por minuto (fig. 7.26a, destaque 2).
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(a) (b)

(c)
Figura 7.26: Atividade geomagnética e cintilações (de 12 e 13 de Março de 2014).

7.2 Sobre a relevância da taxa de variação do Dst

Além das bases teóricas analisadas na seção anterior, este estudo também considerou a hipótese

do prof. E. Bonelli, proposta em comunicação pessoal, segundo a qual a indução magnética

ocorrida durante perturbações na corrente de anel controlaria a formação de irregularidades io-

nosféricas responsáveis pelas cintilações de GPS. A hipótese, então, previa que o S4 médio do

sinal de referida constelação de satélites seria regulado pela taxa de variação do Dst , permitindo

que, por meio de algum modelo que relacionasse ambas as variáveis, a intensidade das cintila-

ções fossem previstas horas antes das mesmas surgirem.

Testes, portanto, foram realizados para se verificar tal concepção. Foi observado, então,

o coeficiente de correlação de Pearson medido na relação entre ambos os parâmetros. Para a

época de maior atividade solar, ano 2000, tal medida foi feita considerando diferentes intervalos

de horas anteriores ao crepúsculo, com o objetivo de se obter a taxa de variação (resultante) do

Dst . Para outras épocas, essa primeira etapa do estudo apenas considerou, entre esses intervalos,

a três últimas horas da tarde. Nesses testes iniciais, o S4 médio foi obtido sem a verificação dos

sumários de origem. Os resultados preliminares, então, apontaram para correlações que varia-

ram de fracas a moderadas.

Em seguida foram realizados outros testes, cujos resultados se expressam nos gráficos a

seguir, nas figuras 7.27 e 7.28. As razões dessa nova etapa estavam nas necessidades de se veri-

ficar cada sumário disponível, de cada época, e de se definir um intervalo único para o S4 médio
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calculado pelo programa S4write1. Para esse cálculo, então, o período de horas determinado

para cada noite foi o iniciado em 21:30 UT (18:30 LT) e finalizado em 03:00 UT (24:00 LT),

faixa de tempo em que, geralmente, as cintilações ocorrem com maior frequência.

Como resultado, os gráficos da figura 7.27 apresentaram pouca distinção de comportamento

do S4 médio para diferentes aspectos de mudança diária da taxa de variação do Dst . Isso significa

que, de acordo com os dados, o crescimento (ou diminuição) de cintilações é pouco regulado(a)

pela variação da taxa relacionada ao índice magnético utilizado.

Corroborando com esses gráficos, a figura 7.28 apresenta o resultado de uma aplicação do

método dos mínimos quadrados, feita após a verificação do comportamento de dispersões de

pontos que relacionavam o S4 médio com a taxa de variação do Dst . A mencionada dispersão,

que se refere ao horário 09-18 LT para a média do índice magnético, foi escolhida para a apli-

cação desse método, pois a mesma melhor indicou o aspecto regular de uma função2.

Após uma busca pela melhor correlação possível, por meio de repetidas regressões poli-

nomiais, se verificou intervalos em que a curva indicava comportamentos que a dispersão di-

ficilmente teria. Se percebeu que tal disposição do gráfico era gerada por valores da taxa de

variação do Dst com módulos maiores que 1 e, portanto, os mesmos foram retirados das regres-

sões que produziram a curva da fig. 7.28. Após essa seleção de dados, o método de mínimos

quadrados foi novamente feito, variando-se o grau de 1 a 36. Dessa análise, a função que

mais se aproximou dos dados foi o polinômio de grau 36, com R2 = 0,62. No entanto, devido

ao grande número de termos nessa função, considerou-se mais adequado representar a relação

entre os índices por pela função de nove termos a seguir, que também possui correlação mode-

rada (R2 = 0,52): y = 0,2183967+0,2375388x+0,2706502x2−4,433904x3−0,1067818x4 +

21,409988x5−10,024358x6−28,336777x7 +20,912347x8.

Também é importante mencionar que aspectos semelhantes aos da dispersão de 2000 foram

encontrados nas de outras épocas (ver figura 7.29).

Considerando, então, os primeiros resultados e os que são apresentados neste trabalho, se

concluiu que os dados não corroboraram com a hipótese do prof. E. Bonelli. Isso significa que

os resultados geraram evidência contra a idéia segundo a qual as cintilações de GPS são contro-

ladas por indução de perturbações geomagnéticas. Tal constatação, portanto, concorda com o

trabalho de Ilma et al. (2012) [21], cujos resultados indicaram que a correlação verificada entre

campos elétricos da ionosfera e a taxa de variação do campo magnético não decorre de indução

2Outras dispersões se assemelharam à escolhida.
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magnética.

No entanto, tendo em vista a moderada correlação da curva abaixo, também se constatou

que é possível realizar previsões parciais do S4 médio das primeiras seis horas da noite a partir

da taxa de variação do Dst de horas anteriores a tal período noturno.

(a) (b)

(c) (d)
Figura 7.27: Anélise de séries temporais concernentes à taxa de variação do Dst e ao S4 médio.
(a): Fevereiro e Março de 2000 (09-18 LT). (b): Setembro, Outubro e Dezembro de 2004, e
Janeiro de 2005 (09-18 LT). (c): Outubro, Novembro e Dezembro de 2006, e Janeiro de 2007
(16-18 LT). (d): 2014 (entre final de Janeiro e encerramento de Março), 13-18 LT.

Figura 7.28: Regressão polinomial da dispersão S4 médio versus taxa de variação de Dst de
Fevereiro e Março de 2000. R2 = 0.52
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(a) (b)

(c) (d)
Figura 7.29: Os plots representam a relação S4 médio (das seis primeiras horas da noite) versus
a taxa de variação do Dst para horários especificados a seguir. Em cada dispersão a maior parte
dos pontos se encontra entre -1 nT/h e 1 nT/h, motivo pelo qual tais plots focaram-se nesse
intervalo. (a): Fevereiro e Março de 2000 (09-18 LT). (b): Setembro, Outubro e Dezembro de
2004, e Janeiro de 2005 (09-18 LT). (c): Outubro, Novembro e Dezembro de 2006, e Janeiro
de 2007 (16-18 LT). (d): 2014 (entre final de Janeiro e encerramento de Março), 13-18 LT.
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Os dados demonstraram que, para todas as épocas do ciclo solar estudadas, o enfraquecimento

de cintilações ocorrido após intensas e antecedentes elevações do índice AE corroboraram com

o modelo de dínamo perturbado, de modo semelhante aos resultados de Bonelli (2008) [10]. A

antecedência de algumas horas à pouco mais de um dia dessa atividade auroral, em relação à

noite com cintilações enfraquecidas, também evidenciaram esse mecanismo, o qual é normal-

mente acompanhado por intensificações da corrente de anel.

Os resultados também indicaram que, para cintilações na banda L1 de GPS, os efeitos de

tempestades de categorias 1 e 2, em 2000, fase de alta atividade solar, são os mesmos pre-

dominantemente observados por Aarons (1991) em VHF. Isso significa que tais classificações

também são úteis para se prever, em tal fase solar, a ocorrência de inibição/intensificação do S4

médio referente ao sinal noturno (na frequência 1.5 GHz) da mencionada constelação de satéli-

tes.

Baseado no trabalho de Kelley et al. (1979) e em revisões de Kamide e Matsushita (1981)

[35], de Kelley (2009) e de Abdu (2011) [4], o perfil do Bz do campo magnético interplanetário

indicou muitos casos de penetração de campo elétrico de convecção (over-shielding e under-

shielding) devido à indícios, em seu comportamento, de rápidas inversões, o que é acompa-

nhado, de acordo com Kelley et al. (1979), por enfraquecimento da blindagem magnetosférica

oposta ao campo elétrico de convecção.

Também se averiguou que, em vários casos de inibição do S4 médio após tempestades mag-

néticas, nem todas as cintilações são atenuadas, de modo que as dispersões concernentes se

apresentam com aspectos irregulares (com picos acentuados), o que pode indicar que os me-

canismos inibidores de cintilações estão associados à formação de irregularidades ionosféricas
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de pequena escala, as quais mantêm intensas perturbações no sinal eletromagnético por curtos

períodos.

Além desses resultados, este trabalho também demonstrou que, em 2006, época de menor

produção de manchas solares, a ocorrência e a intensidade de cintilações foi menor, concor-

dando com o trabalho de Rama Rao et al. (2006) [38]. Portanto, a menor incidência de radiação

oriunda dos flares e o consequente enfraquecimento da ionização da alta atmosfera podem ter

sido a causa da formação de irregularidades ionosféricas menos propícias ao surgimento de cin-

tilações.

Nesse período de baixa atividade solar os efeitos do aquecimento auroral se iniciaram com

atraso, de modo que elevadas atividades aurorais de um dia não afetavam significativamente a

noite seguinte.

Tais constatações indicaram, então, que variações no número de manchas afetam a forma-

ção de irregularidade na ionosfera noturna, o que já fora testificado por Rama Rao et al. (2006)

[38], e que fases de baixa atividades solares podem inibir o efeito de tempestades magnéticas

sobre cintilações de GPS. Portanto, a relação entre a maior/menor produção diária de manchas

e tais perturbações de sinais transionosféricos pode embasar o entendimento do porque não se

pôde encontrar uma forte correlação entre o S4 médio e a taxa de variação do Dst .

Portanto, embora seja possível, a partir da análise de tempestades (fracas, moderadas ou

fortes), prever o comportamento aproximado da ionosfera noturna em sua produção de irregu-

laridades na densidade eletrônica, não há garantia de que uma previsão possa ser feita com boa

aproximação tendo-se como base de dados apenas a taxa de variação do Dst . Esse fato consta-

tado provavelmente é devido a influências de maior ou menor fluxo de energia irradiados dos

flares.

O desenvolvimento desse modelo de previsão parcial de cintilações, por meio de regressão

polinomial, ainda indicou, pela baixa correlação1 no grau 1, que tais fenômenos ionosféricos

não são diretamente controlados por indução magnética originada nas variações da corrente de

anel. É possível que esse fato também se deva a variações diárias no fluxo de radiação ionizante

emitida através de flares.

1R2 = 0.005
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8.1 Sugestões para futuras pesquisas

Considerando a síntese de todas as constatações, providências ainda podem ser tomadas para

melhor analisar as possibilidades evidenciadas pelos dados e para desenvolver um modelo de

previsão de cintilações.

Concernente aos mecanismos atenuadores de cintilações sugere-se, então, que se faça, para

outros casos de atividade magnética do mesmo ciclo solar, as mesmas análises comparativas

entre dados de S4 e os parâmetros geomagnéticos utilizados neste estudo. Para tais casos e para

os que foram abordados neste trabalho, esses dados podem ser acompanhados de gráficos do

somatório do Kp, do campo elétrico de convecção e do campo elétrico ionosférico zonal. O

primeiro parâmetro desses dois últimos pode ser obtido por meio de cálculos que envolvem os

valores do Bz do campo magnético interplanetário e da velocidade do vento solar (também me-

dida pelo satélite ACE). O campo elétrico zonal da ionosfera pode medido através da relação

entre a velocidade de deriva do plasma atmosférico e o campo geomagnético na mesma locali-

zação desse plasma.

E tendo em vista a busca por um modelo que, de modo eficiente, determine previamente

o valor do índice de cintilações, se sugere que as regressões sejam feitas para os gráficos das

demais épocas do ciclo solar analisado (fig. 7.29) e que, baseado no estudo de Bonelli (2008),

seja aplicado o método de mínimos quadrados para relacionar o S4 médio de sinais noturnos de

GPS (na banda L1) ao somatório dos valores de Kp registrados de 00 LT a 18 LT.
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