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RESUMO 

A rede South America VLF NETwork (SAVNET) foi instalada em 2007-2008 e desde 

então gerou resultados importantes, em física da ionosfera e atmosférica, resultados que 

também foram relacionados a fenômenos naturais e, na detecção de emissões remotas 

galácticas e extra galácticas. SAVNET participou com sucesso de programas internacionais 

como o International Heliophysical Year (IHY), e, atualmente faz parte da rede mundial de 

monitoramento de efeitos de Clima Espacial através do programa International Space 

Weather Initiative (ISWI).  

Neste projeto pretendemos investigar a relação entre distúrbios atmosféricos e 

ionosféricos, e a atividade sísmica subseqüente nas regiões dos Andes peruanos e na 

America central, tema de grande importância para estas regiões. Na região da America 

Latina e da America Central, a atividade sísmica é regular e de intensidade media-alta, e, 

portanto, é alto o grau de interesse em estudos de precursores eletromagnéticos a atividade 

sísmica. 

O monitoramento de longo prazo da atividade solar informa sobre a radiação Lyman- 

que só pode ser detectada com instrumentos espaciais abordo de satélites. É uma radiação 

importante para a nossa atmosfera terrestre, por controlar a formação e a dinâmica dos 

compostos do oxigênio. Desta forma espera-se obter um índice indireto desta radiação 

utilizando uma instrumentação simples. 

Fenômenos transientes como explosões solares e tempestades geomagnéticas são 

relevantes, e melhor detalhes sobre a sua formação e ocorrência são necessários para poder 

prever episódios de distúrbios nas comunicações na superfície da Terra. 

Finalmente, o monitoramento das propriedade elétricas da região C ionosférica é um 

método inédito para evidenciar perturbações na estratosfera e mesosfera devido a 

fenômenos periódicos como ondas planetárias. Estes fenômenos tem grande importância no 

transporte de energia e calor desde as regiões de baixas latitudes até as regiões polares.  

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS OBTIDOS - METAS ALCAÇADAS 

 

1. Radiação solar Lyman-α: 

 Como previsto no projeto inicial foi estudada emissão solar Lyman-α. O 

conhecimento da radiação solar Lyman-α durante períodos quiescentes, precisa do 

entendimento da mesma radiação durante períodos ativos. Ou seja, é necessário 

saber se a baixa ionosfera responde a emissão solar Lyman-α durante explosões 

solares. Esta pergunta é difícil de ser respondida já que são poucas as observações 

solares em Lyman-α com resolução temporal suficiente. Para isso, colaboramos 

com o Dr. Matthieu Kreztschmar do LPCE (CNRS, Orléans, França), com dados do 

sensor LYRA abordo da missão espacial PROBA2. Selecionamos eventos solares 

com e sem emissão Lyman-α explosiva, e comparamos a sua respostas na baixa 

ionosfera. A Figura 1 mostra um exemplo de evento solar acompanhado de emissão 

solar Lyman-α 

 

Figura 1: Evento de 08 de Fevereiro de 2010. Comparação entre a fase registrada no caminho NPM-

PLO (curva preta ruidosa), o fluxo de raios X (curva preta pontilhada), o fluxo de raios X obtido pelo filtro de 

Aluminio (curva preta), e a emissão Lyman-α curva laranja).  

 



A Figura 2 mostra um exemplo de evento solar, porem, sem emissão Lyman-α 

associada. Assim, selecionamos no total 6 eventos, sendo 3 com e 3 sem 

contrapartida em Lyman-α. 

 

 

 

Figura 2: Evento de 12 de Março de 2010. Comparação entre a fase registrada no caminho NPM-

PLO (curva preta ruidosa), o fluxo de raios X (curva preta pontilhada), o fluxo de raios X obtido pelo filtro de 

Alumínio (curva preta), e a emissão Lyman-α curva laranja).  

 

A Figura 3 mostra a resposta ionosférica para os 6 eventos solares selecionados. O 

distúrbio ionosférico foi medido em termos de variação de fase Δ. Δ foi 

normaliza com respeito ao comprimento do trajeto, e pelo angulo zenital solar. 

Nesta figura, as duas retas representam a diferença da resposta ionosférica para 

eventos ocorrendo durante mínimo e máximo de atividade solar.  



 

Figura 3: Excessos de fase associados a eventos solares com  (triângulos) e sem (quadrados) emissão 

Lyman-α .As linhas tracejadas mostram a resposta ionosférica esperada para eventos solares durante mínimo 

e máximo de atividade solar. 

A Figura 3 mostra claramente que a resposta ionosférica independe do evento solar 

estar ou não associado a emissão Lyman-α. Assim, o efeito da emissão Lyman-α 

durante explosões solares é menor do que o efeito esperado entre mínimo e máximo 

de atividade solar. O excesso da radiação solar Lyman-α durante uma explosão solar 

é da ordem de 0.01 10
11

 fótons/cm
2
/s o que representa menos do que 1% do 

esperado entre minimo e máximo de atividade solar. Por isso, o resultado obtido é 

compatível com o esperado. 

Este resultado sewrá publicado em breve na revista Journal of Geophysical 

Research. 

2. Resposta ionosférica a tempestade geomagnética de 04 de Agosto de 2011: 

 



 Foi identificada a resposta ionosférica durante a tempestade geomagnética de 

04 de Agosto de 2011. Este evento é um dos primeiros eventos geomagnéticos que 

ocorreram nesta fase inicial e crescente do ciclo solar 24. Assim, observou-se no dia 

04/08/2011 uma produção importante de partículas energéticas (prótons e elétrons) 

apos uma grande explosão de tipo X na classificação GOES.  A Figura 4 ilustra a 

variação de fase diurna no trajeto NPM - EACF (Antártica) entre os dias 03/08 e 

08/08.  

 

 

Figura 4: Comparação entre a fase registrada no caminho NPM-EACF, e o fluxo de partículas 

(Prótons e elétrons) e de raios X medidos pelo GOES. 

 

A Figura 4 mostra que o fluxo de partículas iniciou-se ~ as 0330 UT do dia 04/08 e 

prosseguiu durante vários dias consecutivos.  Na Figura 5 mostramos a comparação 

da fase diurna durante um dia calmo (13/08) e um dia perturbado (04/08).  

 

Nota-se um nível anormalmente alto da fase noturna junto com o aumenta do fluxo 

de partículas energéticas. Esta anomalia da fase noturna pode ser interpretado como 

um excesso de ionização em 80-90 km de altitude devido a precipitação de 

partículas durante o período perturbado. Este resultado inicial será apresentado na 

reunião ISEA 13 em Paracas no Peru em Março de 2012, antes da preparação de um 

artigo a ser submetido a revista arbitrada. 

 



 

Figura 5: Excesso de fase registrado na noite do dia 04 de Agosto de 2011, comparado com o sinal 

de raios X, do fluxo de partículas e do índice geomagnético Kp. 

 

3. Efeitos sismo-eletromagnéticos: Flutuações noturnas da amplitude do sinal de VLF. 

 

 O método das flutuações noturnas de amplitude de sinais de VLF foi 

aplicado com sucesso ao terremoto do Haiti em Janeiro de 2012. A configuração 

geométrica comparando o trajeto de propagação VLF utilizado com relação ao 

epicentro do terremoto é mostrado na Figura 6. Assim notamos que o epicentro é 

localizado a uma distancia < 100 km do trajeto de propagação entre Peru (PLO) e 

Estados Unidos (NAA).  

 



 

Figura 6: Trajeto de propagação VLF entre o transmissor NAA a base receptora PLO no Peru. O 

símbolo + representa o epicentro do terremoto do Haiti ocorrido em Janeiro de 2010.   

O método é baseado na determinação e monitoramento dos três parâmetros: 

Tendência (T), Dispersão (D) e Flutuações de Ruido (NF) segundo Kasahara et al. 

2010. Assim, uma anomalia ionosférica é definida quando D e NF aumentam por 

mais do que 2σ, e T decresce por mais do que  2σ , onde σ  é o RMS típico dos 

dados. O resultado desse analise é mostrado na Figura 7, e encontrou-se diversas 

anomalias ionosféricas uns 10-12 dias antes de atividade sísmica no Norte do Peru, 

e durante o terremoto do Haiti.  

 



 

Figura 7: Anomalias ionosféricas em relação a presença de terremotos no Peru.  O grande evento 

sísmico de magnitude M = 7.0 do Haiti em 2010 está também indicado.  

Este resultado muito importante foi publicado na revista Natural Hazards and Earth 

Science Systems (Hayakawa, Raulin, Bertoni et al. 2011). O método utilizado nesse 

trabalho está sendo testado para outros trajetos de propagação VLF atravessando 

outras regiões sísmicas como a costa Oeste do México, visando a confirmação do 

resultado obtido no caso do evento do Haiti. 

 

4. Efeitos sismo-eletromagnéticos: O método do tempo do Terminadouro ou 

Terminator Time. 

 

 O método Terminator Time foi desenvolvido utilizando os trajetos desde o 

transmissor NPM e os receptores ATI, PLO e ICA. Os trajetos escolhidos são ~ 

paralelo, o que permitiu obter resultados importantes sobre características da 

propagação noturna de ondas de VLF. As diferentes etapas do desenvolvimento 

desse método foram: (i) monitoramente dos tempos de 6 mínimos de amplitude para 

um período de ~ 5 anos; (ii) localização nos 3 trajetos utilizados das posições onde 

ocorreram os mínimos de amplitude; (iii) determinação da distancia de interferência 

D; (iv) analise estatística de D em função do tempo e comparação com a ocorrência 

de eventos sísmicos. O resultado dessa analise para o trajeto NPM - ATI não foi 

conclusivo e pode ser compreendido se o tamanho da perturbação ionosférica 

devido a eventos sísmicos é pequeno em relação ao comprimento total do trajeto 

(entre 10000 e 13000 km). Esta conclusão foi também sugerida por Hayakawa, 

1996 em um estudo envolvendo o trajeto NAA - Antártica (16000 km). A mesma 

metodologia foi utilizada em outros caminhos com comprimentos menores, como é 

o caso de NLK - PLO ilustrado na Figura 8.   



 

Figura 8: Método Terminator Time aplicado ao trajeto entre NLK e PLO no Peru. Nota-se variações 

anômalas dos registros no período Outubro-Novembro de 2009, quando nota-se uma atividade sísmica intensa 

no México. 

A evolução temporal dos registros dos tempos Terminator Time são bem 

comportados ao longo dos anos entre 2007 e 2011. Porem, durante um período de 

1,5 meses no fim de 2009, o tempo T2 apresenta uma dispersão bem maior do que é 

observado no mesmo período em anos anteriores e posteriores. Durante esse 

período, entre Outubro-Novembro de 2009, houve uma atividade sismica intensa na 

costa Oeste do Mexico, com eventos de magnitude M > 5.5 e epicentros localizados 

em baixa profundidade (< 20 km). 

A metodologia desenvolvida permitiu evidenciar um claro efeito sazonal na 

evolução temporal da altura noturna, Hn. Hn possui um máximo durante períodos 

de inverno no hemisfério Norte. Este resultado será comparado com a ocorrência de 

atividade elétrica na mesma região. Em escalas de tempo maiores, notamos que a 

altura noturna Hn é também ante correlacionada com o  ciclo de atividade solar. 

Assim, Hn apresentou um valor máximo em meados de 2009, quando a atividade 

solar atingiu o seu menor nível. Este último resultado pode ser associado a emissão 

Lyman-α oriunda do lado diurno da terra, e espalhada no lado noturno. 

5. instalação medidores de campo elétrico atmosférico 

 Como contrapartida ao projeto os colaboradores Peruanos construíram 

detectores de campo elétrico atmosférico. Um dos objetivos das 2 missões de campo 

realizadas no Peru, em Lima e Ica respectivamente, era de avaliar os serviços 

realizados pelos colaboradores na instalação e calibração dos novos medidores. As 

tarefas e serviços previstos foram realizados com sucesso. A seguir, imagens da 

instalação e do processo de calibração. 



 

Figura 9: Instalação do detector de campo elétrico atmosférico em Punta Lobos. 

 

 

Figura 10: Infra-estrutura de apoio oferecida pela Universidade Nacional de Ica, aos experimentos 

SAVNET e campo elétrico atmosférico 

 



 

Figura 11: Instalação do sensor de campo elétrico em Ica 

 

Figura 11: Instalação do sensor de campo elétrico em Ica 

 



 

Figura 12: Comparação da detecção de campo elétrico no nivel de solo e no topo do prédio 

 

 

 

Figura 12: Correlação das medidas obtidas no topo do prédio, e das medidas obtidas no nível do 

dolo. 
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Fatores positivos e negativos: 

 

- competência dos parceiros (pesquisadores, engenheiros e estudantes) peruanos, nas 

atividades instrumentais realizadas nas bases PLO e ICA, e na colaboração cientifica com 

os resultados obtidos. 

 

- maior agilidade na liberação dos recursos por parte da Mackpesquisa 

 

- a estadia entre 02/01/2012 e 02/02/2012 no Observatório de Meudon foi essencial para o 

andamento das pesquisas relacionadas a emissão solar explosiva em Lyman-alpha, e 

relacionadas ao evento astrofísico de alta energia, o Magnetar de 22 de Janeiro de 2009. O 

estagio foi financiado pelo CNRS (França) e o CNPq (Brasil). 
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Anexo 1:  Relatório de visita ao Peru entre os dias 11 a 16 de outubro de 2011. 

A primeira missão de campo em Lima, Peru, foi realizada com sucesso. 

 

No dia 12/10 (parte da manha) e 15/10 foram realizadas supervisões dos serviços realizados em 

agosto e setembro de 2011, na base Punta Lobos (PLO) parte da rede SAVNET.  

 

Estes serviços foram bem sucedidos, respondendo as expectativas iniciais, que seguem: 

 

- limpeza do sistema de energia fotovoltaica, com troca de 2 sensores danificados. Testes e 

calibração de todos os outros sensores; 

 

- a antena GPS do sistema SAVNET foi testada, assim como o seu sincronismo com o relógio do 

computador do sistema de recepção; 

 

- os sistemas, de pré-amplicação da onda recebida, foram testados nos três sensores (vertical, 

quadro EW, quadro NS). Alguns componentes ativos tiveram que ser substituídos, o que é 

perfeitamente normal devido às condições atmosféricas locais (vento, sal marítimo etc ...). 

 

Um novo sistema de proteção dos pré-amplificadores foi montado: 

 

- as alimentações (fontes) lineares tiveram a suas bobinas internas trocadas e testadas. 

 



- como contrapartida a sua participação ao projeto SAVNET, o conjunto CONIDA/UNMSM 

adquiriram sensores de campo elétrico para estudo de fenômenos pré-sísmicos. Uma base de 

concreto; 

 

- foi construída para estes novos sensores, assim como um caminho de acesso entre o laboratório e o 

próprio sensor; 

 

- os sensores de campo elétrico foram devidamente alterados, e testados com fontes de campo 

elétrico externas; 

 

- os mesmos sensores foram finalmente calibrados, para eliminar o efeito de ponta devido ao 

suporte do mesmo sensor. Para isso, foi preciso um segundo sensor adquirindo, simultaneamente 

com o primeiro, dados ao nível do solo. Assim, foi obtido um coeficiente de calibração. Esta tarefa 

é bastante delicada e foi realizada com sucesso, permitindo assim obter medidas absolutas do 

campo elétrico atmosférico. 

 

A supervisão dos serviços realizados em ICA (outra base da rede SAVNET), será realizada durante 

a segunda missão de campo prevista no projeto, em Novembro ou Dezembro de 2011. 

No dia 12/10 (parte da tarde) foi ministrada uma palestra no Instituto de Radio Astronomia da 

Universidade Católica de LIMA (PUC-Lima). Houve grande interesse dos pesquisadores locais, as 

pesquisas realizadas no CRAAM. Colaborações entre a PUC-LIMA e a UPM estão em bom 

caminho. 

 

No dia 13/10 outra palestra foi ministrada no Instituto Geofísico del Peru (IGP). Como resultado, 

serão instaladas 2 novas base para a rede SAVNET no ano 2012. 

 

Trabalhos em colaboração também foram discutidos durante esta visita ao IGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1a:  Confirmação de visita ao Peru entre os dias 11 a 16 de outubro de 2011. 



 

 
 

 



 

Anexo 2a:  Relatório de visita ao Peru entre os dias 15 a 20 de dezembro de 2011. 

 

 

A segunda missão de campo na cidade de Ica, Peru, foi realizada com sucesso. 

 

Os serviços realizados pelo Lic. Walter Guevara Day foram bem sucedidos, respondendo as 

expectativas iniciais, que seguem: 

 

- a antena GPS do sistema SAVNET foi testada. O sincronismo do pulso 1 PPS junto com o relógio 

do computador do sistema de recepção foi realizado; 

 

- os sistemas, de pré-amplicação VLF foram testados nos três sensores. Similarmente ao ocorrido na 

outra base em Punta Lobos,  alguns componentes ativos foram substituídos  

 

- as alimentações lineares tiveram a suas bobinas internas trocadas e testadas. 

 

- bases para os sensores de campo elétrico, assim como um caminho de acesso entre o laboratório e 

o próprio sensor; os cabos foram enterrados. 

 

- os sensores de campo elétrico foram devidamente aterrados, e testados com fontes de campo 

elétrico externas; foi uma tarefa difícil, mas no final encontrou-se um bom aterramento, o que 

reduziu muito ruído do sinal. A Figura 1 mostra o sinal antes e depois do aterramento. Nota-se uma 

significativa redução do ruído.  

 

- os sensores de campo elétrico foram calibrados, para eliminar o efeito de ponta. Utilizou-se um 

segundo sensor, simultaneamente com o primeiro,  registrando dados ao nível do solo. Assim, foi 

obtido um coeficiente de calibração. As Figuras 2 e 3 mostram como foram registrados os dados de 

campo elétrico simultaneamente no suporte e no nível do solo, respectivamente.  

 

- testes de recepção de sinais VLF foram realizados na Faculdade de Ciências. 

 

Inauguramos também durante a visita as dependências (Figuras 4, 5 e 6) na Faculdade de Ciências 

onde estaremos realizando as nossas atividades. Estas dependências foram alocadas pela 

Universidade de ICA como contra-partida aos esforços colaborativos com o CRAAM. Em breve, e 

como foi conversado com o Decano da Faculdade de Ciências no dia 19/12, um contrato formal 

deverá ser assinado por ambas as partes, formalizando assim esta colaboração internacional 

 

Trabalhos em colaboração também foram discutidos durante esta visita com um investigador do 

IGP, o Dr. Edmundo Norabuena. 

 

Anexo 2b:  Confirmação da segunda missão de campo 



 

 


