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RESUMO 

Ondas de Gravidade (OGs) vem sendo investigadas principalmente com o uso de imageadores 

all-sky de airglow, capazes de detectar suas características a aproximadamente 90 km de altura 

com uso do filtro da hidroxila (OHNIR). Nesta pesquisa busca-se investigar OGs através da sua 

interação com a base da Ionosfera, região D, e para tanto foram utilizadas medidas feitas com 

receptores de rádio de frequências muito baixas (do inglês, Very Low Frequency, VLF) obtidas 

na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), localizada na ilha Rei George. A passagem 

de OGs pela base da Ionosfera resulta em perturbações oscilatórias na densidade de elétrons, 

que são detectadas como flutuações na amplitude dos sinais VLF, cuja caracterização é feita 

por meio da análise Wavelet (Morlet). Neste estudo utilizamos dados VLF recebidos na EACF 

advindos das estações emissoras NAA (Estação de Arlington) na costa leste dos EUA e da NPM 

(Estação de Pearl Harbor) no Havaí. Estes trajetos foram escolhidos por compreenderem a 

região entre o extremo sul da América do Sul e a Antártica, conhecida como Estreito de Drake, 

onde há grande atividade de OGs, assim como a região da Cordilheira dos Andes, com grande 

potencial para geração de ondas por efeitos orográficos. As oscilações da amplitude do sinal 

VLF refletem o período das OGs ao passarem na base da Ionosfera, e estes períodos são 

comparados com as propriedades das OGs mesosféricas, originalmente observadas com 

câmeras all-sky. Esta técnica foi primeiramente validada por meio de estudos de caso que 

mostraram uma boa associação dos períodos observados de OGs identificadas via técnica VLF 

com as observadas através de airglow. A análise estatística da ocorrência das OGs detectadas 

com o VLF no decorrer do ano de 2007 mostrou que elas apresentam períodos distribuídos entre 

5 e 45 min, com alguns casos de períodos acima de uma hora, mas com predominância entre 5 

e 20 min. Quanto a sazonalidade de ocorrência das ondas de gravidade, a detecção de atividade 

de ondas ocorreu em mais de 87% dos dias dos meses de março a outubro, em cerca de 80% 

dos dias nos meses de janeiro e dezembro e em cerca de 60% dos dias em fevereiro e novembro. 

As ondas com períodos de 5 a 25 min apresentaram maior ocorrência nos equinócios (março e 

setembro), enquanto que as ondas com período maiores que 25 min ocorreram 

preferencialmente nos solstícios (janeiro e julho). 

Palavras-chave: ondas de gravidade, VLF, airglow. 

 

 

 



ABSTRACT 

Gravity Waves (GWs) are mostly investigated using airglow all-sky imagers fitted with 

hydroxyl (OHNIR) filter, which give their characteristics at about 90 km height. Here we will 

investigate their impact on the base of the ionosphere, at D-region, utilizing very low 

frequencies (VLF) radio measurements performed at the Brazilian Antarctic Station 

Comandante Ferraz (EACF) on King George Island. The passage of GWs through the base of 

the ionosphere results on oscillatory perturbations of the electron density that are detected as 

amplitude fluctuations of the VLF signals, wich characterization were done through the 

Morlet’s Wavelet analysis. In this study has been utilized VLF data received at EACF emitted 

from West Coast of the USA, NAA (Arlington Station), and at Hawaii, NPM (Pearl Harbor 

Station). These trajectories were chosen because it passes by the Drake’s Passage, region 

between the tip of the South America and Antarctica peninsula, this region is pointed as one of 

the most active region of GWs, as well as aside of Andes Mountains a region of great potential 

to generate waves by orographic effects.  The amplitude oscillations of the VLF signal reflect 

the GWs periods passing through the ionosphere base and these periods has been compared to 

the ones obtained from airglow observations originally made with all-sky imagers. This 

technique was first validated by case studies that presented good association between the 

periods observed from GWs obtained using VLF technique and using airglow observations. 

The statistics analysis of the occurrence of GWs detected with VLF along the year showed that 

they present periods distributed between 5 and 45 min with only some cases over one hour, and 

predominance between 5 and 20 min. About the seasonal occurrence of gravity waves, the 

detection of waves activity occurred in more than 87% of the days between March to October, 

in 80% of the days among January and December and in 60% of the days in February and 

November. The waves between 5 min and bellow 25 min presented predominance on the 

equinoxes (March and September) and with periods over 25 min occurred preferably in the 

solstices (January and July). 

Key words: gravity waves, VLF, airglow. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A camada de gases que envolve a superfície da Terra, chamada atmosfera,  é 

mantida pela ação da gravidade do nosso planeta, compreende uma dinâmica muito complexa 

e até então não completamente compreendida. As tentativas de gerar um modelo capaz de 

explicar e predizer as condições da atmosfera, através dos Modelos de Circulação Geral (GCM 

- General Circulation Models), se apresentam sempre incompletas devido a simplificações do 

real comportamento e da falta de conhecimento a respeito dos eventos atmosféricos, dentre 

estes vem se destacando as Ondas de Gravidade (OGs). 

O estudo de OGs teve início por volta de 1950 em observações atmosféricas, 

quando se iniciavam os testes com foguetes, foi então que se notaram irregularidades nos ventos 

da alta atmosfera. Hines em 1960 chamou essas irregularidades de ondas de gravidade internas 

na atmosfera, que surgiam devido a um desequilíbrio entre as forças de gravidade, Coriolis e o 

gradiente de pressão (empuxo). 

As ondas de gravidade vêm recebendo crescente atenção devido ao seu 

importante papel no transporte de momento e energia entre a baixa e a média atmosfera, 

alterando a estrutura da temperatura e a circulação geral nessa região (Takahashi et al., 1999). 

Geralmente o surgimento das OGs está associado principalmente com eventos 

orográficos, ou seja, a passagem de fluxos (vento) por regiões montanhosas, a convecção 

térmica e ao cisalhamento local de ventos, mas podem também advir de correntes de jatos (jet-

streams) e aos sistemas frontais (Bageston, 2009). Este fenômeno ocorre quando o fluído, ou 

parte deste, sai de sua condição de equilíbrio, impulsionado pela força de gravidade e gradiente 

de pressão (empuxo) ou ainda por variações na densidade do meio, que busca retornar a sua 

posição de menor energia levando a um movimento cíclico propagante, que é chamado de onda. 

Este tipo de comportamento pode ser visto na Figura 1 que exibe a passagem de ondas de 

gravidade no céu noturno de Cachoeira Paulista. 
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Figura 1 - Eventos de OG detectados em 1999 por imageador all-sky. 

 

Fonte: MEDEIROS (2001, p.73 e 83) 

 

As OGs podem ser definidas como perturbações transversais ao vetor de 

propagação de energia, com períodos característicos desde minutos até horas e escala espacial 

de alguns quilômetros até centenas de quilômetros (Bageston, 2009). Sua propagação ocorre de 

forma ascendente na atmosfera, apresentando um crescimento de amplitude exponencial devido 

as condições mais rarefeitas com o aumento de altitude, até o ponto onde a onda se quebra e 

acaba por transferir energia para o meio. Acredita-se que este mecanismo de transferência de 

momento e energia, tanto de baixas para altas altitudes como de altas para baixas latitudes, seja 

um dos atuantes na dinâmica atmosférica. 

A região entre o extremo sul da América do Sul e a Antártica, conhecida como 

Estreito de Drake, apresenta maior atividade de OGs nos períodos de inverno, com pico anual 

no mês de agosto, segundo estudo conduzido entre 1992 e 1994 (Wu et al, 2002), exibindo 

inclusive variação na direção predominante de propagação. Acredita-se que esta variação 

sazonal da direção está diretamente associada a alteração ao longo das estações do ano nos 

ventos na média atmosfera. 

Uma das formas mais utilizadas para observação das ondas de gravidade é por 

meio de sua interação com o fenômeno conhecido como aeroluminescência, ou airglow em 

inglês, onde são usados equipamentos conhecidos como imageadores all-sky, que são câmeras 

que observam a interação das ondas com o airglow (como visto na Figura 1). O airglow é um 

fenômeno óptico que ocorre na atmosfera, acima de 80 km, devido à emissões de átomos ou 

moléculas excitadas pela radiação ultravioleta do Sol, processos fotoquímicos e colisões entre 

moléculas e partículas carregadas. Como as OG se propagam para regiões mais altas da 

N 

S 

O 

N 

S 
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atmosfera e transportam energia, então estas ondas interagem com tais fenômenos podendo ser 

detectadas por meio dos imageadores. 

Neste contexto entra o presente estudo, onde utilizamos a técnica VLF (Very Low 

Frequencies, 3 a 30 KHz) para a detecção de atividades associadas as OGs na base da Ionosfera. As 

comunicações VLF tiveram grande importância no contexto histórico do desenvolvimento 

militar durante o século passado, pois os sinais nesta faixa de frequência são capazes de se 

propagar por grandes distâncias e ainda penetrar águas salinas, sendo utilizado pelas forças 

armadas dos EUA para localização de submarinos. Apesar de não serem mais utilizados para 

localização, hoje existe uma vasta rede de transmissores VLF espalhados pelo globo, o que os 

torna interessantes para condução de estudos ionosférios em escala global. 

Nesta presente pesquisa buscamos estudar eventos de OG na região da baixa 

Ionosfera utilizando a técnica VLF. As OGs provocam oscilações na densidade de elétrons, e 

portanto na condutividade elétrica, que podem ser detectadas como flutuações na amplitude dos 

sinais VLF. Portanto a caracterização das OGs na base da Ionosfera será feita através da análise do 

comportamento das flutuações observadas na amplitude dos sinais VLF durante o ano de 2007, e 

comparada com o comportamento das ondas mesosféricas.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

As OGs vêm  sendo pesquisadas na busca de se compreender e definir em termos 

físicos suas características e efeitos. No que diz respeito ao transporte vertical, as OGs 

transferem energia da troposfera para mesosfera e termosfera e no transporte horizontal, geradas 

em altas latitudes, acabam por levar energia para as baixas latitudes, podendo estar ligadas 

diretamente as condições climáticas e as propriedades físicas da atmosfera. O principal interesse 

da comunidade científica em torno desse fenômeno atmosférico é entender e esquematizar as 

OGs para não somente caracterizar seu efeito local, mas também global, incluindo-as nos 

Modelos de Circulação Geral (GMCs) afim de preencher as lacunas dos modelos atuais. O 

objetivo deste trabalho é contribuir para a caracterização das OGs na Ionosfera, por meio da 

análise de sinais na faixa VLF. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Obter as características de eventos de OGs como período da onda e duração dos 

eventos, na base da Ionosfera por meio da análise da amplitude do sinal rádio VLF. A obtenção 

das características das OGs é feita utilizando-se a ferramenta Wavelet nos dados de amplitude 
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VLF obtidos na EACF para o ano 2007. Afim de validar essa ferramenta para o estudo de OGs 

utilizando-se de dados dos sinais VLF, é feita a comparação dos resultados aqui obtidos com o 

resultado obtido da observação de OGs por imageadores all-sky. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

  

Diversas pesquisas indicam as OGs como uma das responsáveis por diversos 

mecanismos da dinâmica atmosférica, como no caso onde estas ondas participam da formação 

de nuvens polares estratosféricas que geram um acréscimo na degradação da camada de Ozônio 

na região da Antártica (Wu et al, 2002). As OGs também tem em sua passagem pela Ionosfera 

a capacidade de provocar alterações na densidade de elétrons da região, afetando a propagação 

de sinais de telecomunicações e de sistemas de posicionamento global, pode-se inferir a 

importância do melhor entendimento deste tipo de evento, bem como do estudo de novas 

técnicas de investigação de OGs. 

 

1.4 DIVISÃO CAPITULAR 

 

O trabalho está dividido em 5 Capítulos, mais referências ao fim do trabalho, a 

divisão destes foi feita da seguinte forma:  

Seção 1: o capítulo apresenta o problema a ser tratado, o objetivo, a justificativa 

e a metodologia;  

Seção 2: fornece a revisão bibliográfica de toda os aspectos científicos 

envolvidos; 

Seção 3: apresenta os materiais e métodos envolvidos nesse estudo;  

Seção 4: contém as discussões e os resultados já obtidos neste trabalho, assim 

como a validação destes por meio de comparação com eventos específicos observados e 

caracterizados com a técnica optica de airglow;  

Seção 5: neste último capítulo serão apresentadas as conclusões, os objetivos 

alcançados e as propostas de continuação da pesquisa. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 ATMOSFERA TERRESTRE 

 

A camada de gases que envolve a superfície da Terra, chamada atmosfera,  é 

mantida pela ação da gravidade do nosso planeta, e como dito anteriormente, esta compreende 

uma dinâmica muito complexa. Podendo ser descrita como uma mistura de gases e tendo o 

nitrogênio (N2) como elemento mais abundante seguido pelo oxigênio (O2), esta mistura se 

mostra constante na região chamada hosfera, até altitude de cerca de 100 km, nesta altitude há 

a turbopausa ou zona de transição e por fim a heterosfera, acima de 100 km, local onde os gases 

se distribuem cada qual de acordo com seu equilíbrio, sem mais exibir proporcionalidade 

(KIRCHHOFF, 1991). 

A atmosfera terrestre também pode ser dividida e classificada de acordo com sua 

densidade eletrônica ou ainda por seu perfil de temperatura. No caso da estrutura definida por 

caráter térmico, as camadas são caracterizadas de acordo com perfil de temperatura que exibem, 

ou seja, estas regiões são diferenciadas pela variação térmica, seja com gradientes positivos ou 

negativos (ONOHARA, 2007) onde os pontos de inflexão delimitam as camadas. Como vemos 

retratado na Figura 2. 

Figura 2 - Estrutura da atmosfera e camadas de emissão airglow. 

 

Fonte: ONOHARA, A. N. 2007. 
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A Figura 2 apresenta a estrutura da atmosfera em função da temperatura e a 

região onde ocorrem as emissões do airglow. Nessa figura observamos próximo a superfície 

terrestre a camada chamada Troposfera, seguida da Estratosfera, Mesosfera e Termosfera. A 

curva que representa a temperatura mostra claramente os pontos de inversão dos gradientes 

positivos e negativos de temperatura demarcando o início e fim de cada camada, esses pontos 

de inflexão são denominados de ‘pausas’, ou seja, tropopausa, mesopausa e assim por diante. 

As variações da temperatura com a altitude se devem as diferentes faixas de absorção do 

espectro de emissão solar que atinge a atmosfera terrestre e as diferentes composições químicas 

em cada camada da atmosfera. Se destaca como região de interesse nesse estudo a Mesosfera e 

baixa Termosfera, chamada em inglês de região MLT (“Mesosphere and Lower 

Thermosphere”) localizada entre 80 e 110 km. Nessa região se manifestam as emissões de 

airglow dos componentes OH, Na, O2 e O557.7 que compreende a região da baixa Ionosfera onde 

o sinal de VLF é refletido.  

 

2.2 IONOSFERA 

 

Quando observamos a atmosfera segundo sua densidade eletrônica podemos 

encontrar duas regiões a atmosfera neutra e a ionizada. A Ionosfera é a camada ionizada da 

atmosfera terrestre que se estende desde cerca de 60 km até 1000 km de altitude e cuja densidade 

de elétrons livres é suficiente para interferir na propagação de ondas de rádio (Davies, 1990).  

O processo de ionização da Ionosfera consiste da absorção de radiação solar por 

parte dos constituintes da atmosfera neutra, pelos quais podemos citar o N2, O e O2 como os de 

maior importância nesse processo. As principais fontes de ionização são Lyman-α, raios-X e 

ultravioleta extremo. A estrutura da Ionosfera, classificada de acordo com sua densidade 

eletrônica, pode ser vista na Figura 3.  
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Figura 3 - Camadas da Ionosfera 

 

Fonte: KIRCHHOFF, 1991.  

 

Na Figura 3, podemos ver a distribuição da densidade eletrônica de acordo com 

a altitude, onde o número de íons produzidos é proporcional ao número de fótons incidentes e 

ao número de partículas ionizáveis (KIRCHHOFF, 1991), quanto maior a altitude menor a 

densidade atmosférica e maior a intensidade da radiação (HARGREAVES, 1992), logo há um 

ponto de máximo onde ocorre a inflexão da curva de concentração de elétrons. A estrutura da 

Ionosfera pode ser apresentada pela, onde é descrito de forma concisa os componentes químicos 

ionizáveis e radiações responsáveis pela ionização de cada camada da Ionosfera. 
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Figura 4 - Perfil de distribuição dos íons e radiações ionizantes da Ionosfera. 

 

Fonte: BANKS e KOCKARTS, 1973, modificado por MOOR, 2011. 

 

Na Figura 4, podemos ver as seguintes regiões: 

✓ Região D: esta região é formada pela radiação solar, desaparecendo no período 

noturno, localizada na porção inferior da Ionosfera, até cerca de 80 km, possui 

uma densidade menor do que o resto das camadas e apresenta uma grande 

atividade relacionada a colisões entre íons, elétrons e partículas neutras. Os 

principais componentes são óxido nítrico NO, ionizado pela radiação Lyman-α, e 

o oxigênio (O2) e nitrogênio (N2) ionizados pelos raios X (KIRCHHOFF, 1991); 

✓ Região E: esta região está localizada entre 80 e 130 km de altitude e apresenta 

uma taxa de recombinação alta, enfraquecendo logo após o pôr do Sol, é ionizada 

pelos raios X, ultravioleta e extremo ultravioleta e apresenta em abundância os 

mesmos componentes ionizantes da camada D (MOOR, 2011). Nesta região 

podemos ter o aparecimento eventual de uma camada de alta densidade eletrônica 

acima dos 100 km, chamada Es (E esporádico); 

✓ Região F1: posicionada entre 150 e 200 km, com pico de ionização ao meio dia 

quando a incidência de radiação solar é máxima, tem como principal ionizante a 

radiação ultravioleta que ioniza o nitrogênio N2 e o oxigênio O; 

✓ Região F2: esta região se localiza entre 200 a 1000 km e compreende toda a porção 

superior da Ionosfera até o ponto onde esta se perde e se junta ao vento solar, com 
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pico da camada em torno de 300 km, apresentando a maior densidade e taxa 

produção de elétrons da Ionosfera (MOOR, 2011). Como principal componente 

está o átomo de oxigênio que sofre fotoionização pela radiação de extremo 

ultravioleta e raios X além de apresentar recombinação do N2 e O2.  

 

2.3 ONDAS DE GRAVIDADE 

 

Como descrito anteriormente na seção 1.3, as Ondas de Gravidade (OGs) são 

fenômenos que afetam a estrutura térmica, o transporte e circulação da média atmosfera, com 

períodos de minutos até horas e escala espacial de quilômetros até centenas de quilômetros 

(Bageston, J. V.). São decorrência do desequilíbrio entre a força da gravidade e o gradiente de 

pressão e apresentam propagação ascendente na atmosfera, com crescimento de amplitude 

exponencial, até o ponto em que se dissipa transferindo energia para o meio. Geralmente 

levando energia, no que diz respeito ao acoplamento vertical, até a região MLT impactando 

diretamente a circulação atmosférica de larga escala.  

As OGs estão presentes em diversos fenômenos, podemos citar sua participação 

como agente impulsionador do mecanismo de formação de Nuvens Estratosféricas Polares 

(PSC – Polar Stratospheric Clouds), que por sua vez atuam no processo de degradação da 

camada de ozônio na Antártica (Wu et al, 2002). Como um dos efeitos mais importantes das 

OGs temos a atuação desta como mecanismo de transporte de energia das altas latitudes para 

baixas latitudes, o que implica em grande influência no comportamento atmosférico em nível 

global. Atualmente há um grande interesse da comunidade científica em se considerar seus 

efeitos nos modelos de previsão do comportamento climatológico do globo. 

Geralmente as OGs tem seu surgimento associado as seguintes fontes: eventos 

orográficos, ou seja, a passagem de massas de ar por regiões montanhosas, a convecção térmica 

e ao cisalhamento local de ventos, mas podem também advir de correntes de jatos (jet-streams) 

e aos sistemas frontais (Bageston, 2009). Podemos também citar tempestades elétricas como 

geradoras de OGs com períodos curtos, menores que 15 min como relatado em estudo 

conduzido por Taylor (1995b). 

As ondas na atmosfera podem ser classificadas de acordo com sua propagação 

em três tipos: ondas longitudinais, transversais horizontais e transversais verticais, as OGs se 

encaixam no tipo transversais verticais devido a sua propagação vertical com perturbações 

transversais ao vetor de propagação de energia. As OGs são diferenciadas a partir de suas 
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características morfológicas, como dimensão espacial e comprimento de onda, e podem ser 

classificadas dentre os tipos: banda, ripple, ladder, frente mesosférica e bore (pororoca), sendo 

os dois primeiros os mais comuns (Medeiros, 2001).  

 

2.3.1 Eventos tipo Banda 

 

Bandas são eventos com estrutura de onda bem nítida, que ocupam uma extensa 

região nas imagens all-sky dos imageadores de airglow e comprimentos de onda horizontal de 

dezenas a centenas de quilômetros com duração de várias horas. Devido a suas características 

são os eventos de mais fácil identificação a partir das imagens obtidas por um imageador, 

representando grande porcentagem dos eventos de OG observados nos estudos conduzidos por 

Medeiros et al. (2007) e por Bageston (2009). Um evento do tipo banda obtido por imageador 

all-sky é apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 - OG tipo banda captada por imageador all-sky. 

  

Fonte: MEDEIROS, 2001. 

 

Na Figura 5, podemos ver nitidamente o evento do tipo banda, de fácil 

identificação devido a sua extensão espacial ocupando toda a área compreendida na imagem 

obtida pelo imageador all-sky,  
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2.3.2 Eventos tipo Ripples 

 

Ripples são ondas de gravidade com escala espacial muito reduzida se 

comparada as do tipo banda, menores do que 5000 km² com comprimentos de onda de até 20 

km, que apresentam comportamento transiente e usualmente com duração menor que 45 

minutos, por estes motivos este tipo de fenômeno é de difícil identificação, na e Figura 7 foram 

observados vários ripples.  

 

Figura 6 - OGs do tipo Ripple, evento A. Figura 7 - OG do tipo Ripple, evento B. 

  

Fonte: Adaptado de MEDEIROS, 2001. Fonte: BAGESTON, 2009. 

 

Nas Figuras Figura 6 e Figura 7 são apresentados dois casos de observação com 

imageador all-sky de eventos do tipo Ripple, onde na Figura 6 há um evento bem nítido, de fácil 

identificação, já na Figura 7 a observação deve ser bem mais minuciosa para identificar o evento 

na imagem. 

 

2.3.3 Eventos tipo Ladder 

 

Os eventos do tipo ladder (escada, traduzido do inglês), ilustrado na Figura 8, 

apresentam grandes amplitudes e costumam se comportar de forma transiente, acredita-se que 

sua formação se deve a sobreposição de duas ondas de azimutes diferentes (TAYLOR et al, 

1995a). Na Figura 8 temos ilustrado um evento ladder. 
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Figura 8 - OG do tipo ladder, captada por imageador all-sky. 

 

Fonte: Adaptado de MEDEIROS, 2001. 

 

O evento do tipo de OG ladder caracterizado na Figura 8 pode se assemelhar ao 

formato de uma escada, estrutura da qual leva o nome em inglês. 

 

 

2.3.4 Eventos tipo Frentes Mesosféricas 

 

Frentes Mesosféricas são caracterizadas por seu comprimento de onda vertical, 

se propagando em dutos, costumam apresentar um grande aumento na emissão em curto período 

de tempo, na casa de alguns minutos, sua morfologia apresenta uma frente de onda bem 

definida, com um acréscimo ou decréscimo na emissão airglow, de grande extensão espacial 

seguida das cristas de onda subsequentes que acompanham a fase de propagação da frente de 

onda (BROWN, 2004), o que pode ser visto na Figura 9.  

Um fato relevante deste tipo de evento é que até o momento quase todos os casos 

observados estão localizados em baixas e médias latitudes.  
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Figura 9 - OG do tipo Frente Mesosférica, capturada por imageador all-sky e tratada para melhor 

visualização. 

 

Fonte: Adaptado de BAGESTON, 2011.  

 

Na Figura 9 é apresentado um evento ocorrido em 09 de julho observado por 

imageador all-sky na primeira linha de imagens tem-se a imagem após tratamento, onde foi 

retirado o fundo estrelado da imagem para melhor visualização do evento e em seguida, na 

segunda linha de imagens, tem-se a imagem planificada, onde retirou-se o efeito da lente olho 

de peixe usada na observação, também está indicado, por meio de uma seta branca, a direção 

de propagação das ondas nos eventos do tipo frente mesosférica. 

 

 

2.3.5 Eventos do tipo Bore (Pororoca Mesosférica) 

 

Bore é um evento que pode ser considerado uma ramificação do tipo frente 

mesosférica, também caracterizado por uma frente de onda bem definida. Apresentado na 

Figura 10, tem-se um evento observado por Taylor (1995a), onde detectou-se um aumento na 

intensidade e na temperatura rotacional da hidroxila (OH NIR) e um decrescimento na emissão 

do oxigênio atômico (OI 557,7 nm). 
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Figura 10 - OG do tipo pororoca mesosférica, captada por imageador all-sky em diferentes filtros. 

 

Fonte: Adaptado de TAYLOR, 1995a.  

 

Na Figura 10, podemos visualizar o evento bore, vemos a frente de onda se 

deslocando na direção noroeste e indicada pela seta tem-se a frente de onda, logo onde há a 

transição entre a parte clara e escura. A esquerda (a) é representada a emissão do elemento 

químico OI 557.7 nm, que aumenta de intensidade e a direita (b) temos o NIR OH o qual 

decresce de intensidade com a passagem da onda. Esta diferença na emissão dos dois 

componentes devido a interação com a onda de gravidade foi chamada por Taylor de efeito de 

complementaridade, onde os dois elementos reagem de forma oposta. Sua forma apresenta uma 

frente de onda bem definida acompanhada do contraste de emissões no airglow onde vemos 

sua semelhança com o evento encontrado nos rios, que lhe dá nome em português (Pororoca). 

 

2.4 TÉCNICA VLF  

 

O sinal VLF, ou de frequências muito baixas, opera em uma banda entre 3 e 30 

kHz, com comprimentos de onda que variam entre 10 e 100 km. A propagação do sinal VLF 

na Troposfera ocorre como num guia de ondas formado pela base da Ionosfera e a superfície 

condutiva da Terra, guiando o sinal por grandes distâncias, e que devido a seu grande 

comprimento de onda, apresenta a capacidade de difratar a maioria dos obstáculos, como por 

exemplo montanhas. Sua reflexão ocorre na baixa Ionosfera, região D, durante o período 

diurno, e nas regiões E ou F no período noturno. 

O L L O 
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O sinal VLF sofre atenuação muito pequena, o que pode ser visualizado na 

Figura 11, apresentando quedas de apenas alguns decibels (dB) a cada 1 Mm (1.000 km) 

percorridos, o que torna o sinal estável e confiável, percorrendo distâncias de até 20 Mm. Por 

exemplo, a estação NAA, que transmite seu sinal na frequência de 24 kHz sofre uma atenuação 

menor do que 4 dB/Mm (WAIT e SPIES, 1964).  

Figura 11 - Atenuação do sinal VLF para cada frequência e respectiva altura de reflexão. 

 

Fonte: WAIT e SPIES, 1964. 

Na Figura 11 é apresentada a atenuação em dB/Mm de um sinal VLF para as 

diferentes alturas de reflexão na Ionosfera do sinal VLF, onde Nm representa o modo de 

propagação e β é o gradiente de condutividade adotado. 

Para se estudar o comportamento da região D é utilizada a detecção de anomalias 

na propagação de ondas, estas aparecem como flutuações de amplitude ou desvios de fase nos 

sinais VLF. As condições da Ionosfera mudam ao longo do dia devido a presença da radiação 

solar, principalmente devido a contribuição da radiação solar na linha Lyman α, dando ao sinal 

uma curva quase que característica ao longo do dia. As OGs podem causar variações na 

condutividade da Ionosfera, e portanto, podem produzir flutuações na amplitude do sinal VLF. 
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2.5 TÉCNICA DE AIRGLOW 

 

Airglow, ou aeroluminescência, se trata da emissão de luz por parte de diversos 

constituintes da alta atmosfera neutra. A emissão de fótons neste fenômeno se deve a excitação 

por radiação ultravioleta solar, colisões entre as partículas, para altas latitudes há grande 

contribuição para geração de airglow das partículas advindas da atividade solar, e moléculas 

carregadas ou ainda por reações fotoquímicas. O espectro de emissão deste fenômeno é muito 

amplo, variando desde comprimento de onda de 25 Å (Ångström ou 1x10-10 m) até 4 µm e sua 

intensidade de emissão é medida pela unidade Rayleigh  ( R1 ) (ONOHARA, 2007).  

Este fenômeno não pode ser observado a olho nu, pois os comprimentos de onda 

do airglow ficam entre o ultravioleta e o infravermelho, sendo necessário desta forma o uso 

equipamento específico, como fotômetros ou imageadores all-sky, que são câmeras específicas 

que se utilizam de filtros de interferência para observar separadamente cada tipo de emissão de 

airglow, como visto anteriormente na Figura 2 (pág. 16). As observações de airglow geralmente 

são conduzidas a noite, pois durante a exposição ao Sol torna o espectro extremamente ruidoso, 

tornando a observação, dependendo da propriedade a ser observada, impossível. 

 

 

2.6 ANÁLISE WAVELET 

 

O método de análise Wavelet tem sua base na Transformada de Fourier que leva 

uma série temporal (dados) do domínio do tempo para o domínio da frequência (COUCH, 

1997), permitindo o estudo do espectro de frequência, aplicado a problemas que apresentem 

forma ondulatória em regime permanente. No entanto não acompanha informações de 

localização temporal. Esta técnica é usada para extrair informações globais de eventos 

ondulatórios, com bons resultados em sinais estacionários. Este método foi aprimorado por 

Gabor em 1946, inventor da Transformada de Fourier por janelas. (WENG e LAU, 1994) 

A Windowed Fourier Transform, também chamada por Tranformada de Gabor, 

possibilitou o estudo de sinais em regime transiente (que mudam com o decorrer do tempo), 

sendo capaz de trabalhar no domínio do tempo e da frequência. Neste método pode-se definir 

os intervalos de tempo na análise, sendo que menor frequência apresentará menor número de 

ciclos e vice-versa. O intervalo temporal é pré-fixado, portanto este torna-se inapropriado para 

                                                 
1 Unidade Rayleigh: 1R = 106 fótons . s-1 . cm-2 . (CHAMBERLAIN, 1961) 
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estudo de altas frequências dentro de baixas frequências, é necessário focar sua análise em uma 

abordagem ou outra, e aqui entra a Transformada Wavelet. 

Com a Transformada de Wavelet é possível variar a janela de tempo e frequência 

de forma dinâmica durante a aplicação da análise, esta flexibilidade permite que se diminua a 

janela de análise ao focar em altas frequências e da mesma forma a aumente  conforme o 

enfoque se dirige às baixas frequências ou frequências de fundo (WENG e LAU, 1994). Este 

comportamento dinâmico permite sua aplicação a um campo muito mais abrangente da Física, 

sendo o tratamento ideal para o caso de nosso estudo, onde temos nas pequenas flutuações da 

amplitude do sinal VLF informações de possíveis eventos de OG (que causam flutuações na 

densidade eletrônica afetando a condutividade da Ionosfera). 

Dentre os principais tipos de funções base incorporadas a Transformada de 

Wavelet, temos: Paul, Morlet e DOG. As duas primeiras são funções que compreendem 

parcelas complexas (conjunto dos imaginários) e a última atua somente no domínio dos 

números Reais. Neste trabalho usaremos a Wavelet de Morlet, definida pela seguinte função do 

tempo 𝜓0(𝜂), representada na Equação 1. 

 𝜓0(𝜂) = 𝜋−1/4. 𝑒𝑖𝜔0𝜂 . 𝑒−𝜂2/2 (1) 

Na Eq. (1) 𝑖 é termo da unidade imaginária (𝑖 = √−1), ωo representa a 

frequência e η representa o tempo, ambos adimensionais. Esta função pode ser melhor 

compreendida por meio de sua representação gráfica. Desta forma, a Figura 12 apresenta a 

função de Morlet. 

Figura 12 – Função base de Morlet para o domínio do tempo (a) e frequência (b). 

 

Fonte: Adaptado de TORRENCE e COMPO, 1998. 

(a) (b) 

t / s  s.ω / (2π) 

ϕ    Ψ    

Ψ    ϕ    
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Na Figura 12a tem-se o domínio do tempo (t), com a linha cheia representando 

a parte real e a linha tracejada a complexa, no Wavelet. A Figura 12b mostra o domínio da 

frequência (ω) correspondente, com s = 10.δt onde δt representa o passo de tempo da série 

temporal. Para ser admitida como uma função Wavelet assume-se esta deve apresentar média 

nula como na Figura 12a e que esta pode ser representada tanto no domínio da frequência quanto 

do tempo (TORRENCE e COMPO, 1998.). 
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3 METODOLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO 

 

Nesta pesquisa o primeiro passo realizado foi o levantamento da atividade de 

eventos de OG, quais os períodos já documentados e estudados por outros autores, bem como 

os métodos de observação deste tipo de fenômeno existentes. As principais ferramentas 

utilizadas atualmente são os imageadores all-sky e radares meteóricos, sendo então estes uma 

base de comparação com os resultados do presente trabalho. 

Uma vez definido o período de análise como o ano de 2007, devido a vasta 

observação e caracterização de eventos documentados neste ano, foram então considerados, 

para investigação, os dados VLF adquiridos na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), 

localizada na Ilha Rei George, durante os períodos em que eventos de OG foram relatados nesta 

estação. As propriedades das OGs na base da Ionosfera, região D, foram investigadas usando 

medidas feitas com antenas receptoras de frequências muito baixas (VLF) na faixa de rádio. 

Para tal utilizou-se a ferramenta de análise Wavelet programada em Python no tratamento da 

amplitude do sinal VLF. Desta forma, são investigados os efeitos da passagem de OGs na 

camada ionizada e para validação os resultados foram comparados com observações conduzidas 

com outras ferramentas e métodos já consolidados no estudo de OGs, como as pesquisas 

utilizando-se de imageadores all-sky, que observam o fenômeno de airglow na atmosfera 

neutra. 

 

3.1 DADOS VLF 

 

Os dados VLF foram obtidos na estação Estação Antártica Comandante Ferraz, 

localizada na Ilha Rei George do Arquipélago Shetland do Sul (Figura 13), os dados foram 

obtidos durante o ano de 2007. Este período foi  escolhido devido ao Sol estar em um período 

de mínimo solar, oque diminui a comtaminação do sinal favorecendo a detecção de atividade 

na base da Ionosfera e o local determinado pela abrangente coletânea de resultados obtidos no 

mesmo ano e sítio de observação. Os eventos de OG registrados para este período, através de 

imageadores all-sky, tornam possível a comparação e validação da técnica VLF aqui utilizada.  
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Figura 13 - Localização EACF. 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2019. 

 

No pré-processamento das séries temporais foram retirados os saltos de 

amplitude do sinal VLF, causados por interferências, e o período de nascer do Sol, onde ocorre 

uma flutuação da amplitude muito grande característica da formação das camadas baixas da 

Ionosfera, pois estes ofuscavam as menores flutuações onde se manifesta a ocorrência de OGs. 

Nos dias de calibração dos transmissores foi desconsiderado o intervalo de tempo em que a 

mesma foi feita, geralmente durante o dia. 

 

3.2 TRAJETOS DE PROPAGAÇÃO VLF 

 

Para avaliar o efeito de propagação de OGs na baixa Ionosfera usaremos a 

amplitude do sinal VLF, a análise desta foi feita considerando os sinais recebidos na EACF das 

estações transmissoras NAA da costa leste dos EUA e NPM no Havaí (Figura 14). 

EACF 

América do 

Sul 

Antártica 
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Figura 14 - Trajetos de propagação VLF das transmissoras NAA e NPM até a EACF. 

 

Fonte: Acervo próprio do autor. 

 

Através destas duas trajetórias é possível inferir o comportamento das OGs em 

duas direções distintas. Isto possibilita a investigação da interação dos ventos atmosféricos com 

o fenômeno, pois acredita-se que estes ventos acabem por filtrar as OGs moldando uma direção 

de propagação dominante para cada período do ano diretamente relacionada a sazonalidade dos 

ventos atmosféricos da mesma região. 

A trajetória NPM apresenta uma característica que dificulta, a observação de 

atividade de OGs, assim como qualquer outra trajetória que tenha grande variação de longitude 

entre os pontos de emissão e recepção, pois esta se apresenta inclinada em relação ao 

deslocamento do nascer e por do Sol, enquanto que na trajetória NAA o Sol irradia sobre toda 

a extensão de deslocamento do sinal uniformemente, na NPM há um deslocamento gradual ao 

longo do dia. Isto reflete na quantidade de abstenção de irradiação solar completa, ou seja, no 

intervalo de noite completa por todo o trajeto compreendido pelo sinal VLF, o que acaba por 

tornar o trajeto suscetível a detecção de eventos por um menor intervalo de tempo. 

 

3.2.1 Região escolhida 

 

Esses trajetos foram escolhidos baseados nos resultados obtidos por Wu et al 

(2002), que conduziram um estudo da atividade de OGs na região da Antártica e verificaram 

que a região mais ativa (Figura 15) se encontra entre o sul da América Latina e norte da 
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Antártica, onde também se encontra a EACF. A região em estudo assim como o trajeto 

escolhido compreende esta região de grande atividade de eventos de OGs. 

Figura 15 - Áreas de maior atividade das OGs. 

 

Fonte: WU et al, 2002. 

 

Ainda na região compreendida pelos dois trajetos escolhidos se encontra a 

Cordilheira dos Andes, região com grande potencial para geração de OGs por eventos 

orográficos. 

 

3.2.2 Análise Wavelet na amplitude do sinal VLF 

 

Numa etapa inicial considerou-se a investigação da amplitude de sinais VLF 

durante períodos em que foram observados eventos de OG com imageadores ópticos em 2007 

na EACF como reportado por Bageston et al. (2009, 2011). A análise da amplitude dos sinais 

VLF é feita considerando os sinais recebidos das estações transmissoras NAA e NPM, como 

apresentado na Figura 16.  
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Figura 16 - Amplitude do sinal VLF recebido da estação NAA na EACF no dia 27 de julho de 2007. 

Dado original com resolução temporal de 10s (azul), e dado suavizado com uma média corrida de 

150s. 

 
Fonte: Acervo próprio do autor. 

 

A Figura 16 mostra a amplitude VLF do sinal recebido da NAA na EACF para 

o dia 27 de julho de 2007, onde o período noturno é identificado pela região delimitada pelas 

linhas verticais tracejadas em vermelho, que se refere ao intervalo de observação de eventos de 

OG mesosféricas caracterizados a partir de observações feitas com imageadores all-sky. 

A análise wavelet da amplitude VLF é feita nos trechos referentes ao período 

noturno e diurno, eliminando-se os horários da transição noite-dia, quando o sinal apresenta 

variações acentuadas associadas as alterações das condições ionosféricas. Temos um exemplo 

de resultado deste tipo de análise wavelet do sinal VLF que pode ser observado na Figura 17. 
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Figura 17  - Comportamento da base da Ionosfera observado com o sistema VLF obtido da análise 

Wavelet, para 27/07/2007. a) amplitude VLF após subtração da variação lenta, normalizada pelo 

desvio padrão do sinal, b) espectro de potência wavelet, c) espectro de potência global e d) variância 

média do sinal. (LT=UT-3) 

 

Fonte: Acervo próprio do autor; 

Na Figura 17 pode-se encontrar 4 seções: 

Tem-se primeiramente, na Figura 17a, o sinal VLF após subtrair do dado original 

(com resolução temporal de 10 segundos) a variação lenta, obtida com uma média corrida de 

150 segundos. Esta filtragem acaba por determinar a sensibilidade do método com relação aos 

períodos detectados, para o presente trabalho este acabou por limitar os períodos analisados a 

no máximo por volta de 60 minutos. A morfologia das ondas de gravidade pode vir a ser 

analisada já nesta fase onde em certos casos pode ser possível a identificação da estrutura, 

relatada por airglow, aqui no formato da variação da amplitude no sinal. 

Na região central, Figura 17b, é apresentado o espectro de intensidade wavelet 

(Wavelet Power Spectrum), onde tem-se no eixo x a linha de tempo em Universal Time (UT), 

no eixo y o período de flutuação da amplitude do sinal VLF (min) e através do esquema de 

a) Amplitude VLF 

após subtração da 

variação lenta. 

b) Flutuação da 

Amplitude. 

c) Intensidade 

da flutuação de 

amplitude  por 

Período. 

d) Intensidade 

da flutuação de 

amplitude  para 

cada instante. 
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cores é representada a intensidade da flutuação de amplitude (dB). Neste quadrante é 

reconhecida a atividade na base da Ionosfera, quando uma região deste se apresenta em 

destaque, com cores avermelhadas, ou seja indicando ocorrência de flutuações de maior 

intensidade, pode ser um indicador da passagem de OGs para um período correspondente 

durante um certo intervalo de tempo, possivelmente associado a duração de tal evento. 

Na lateral direita há o Global Wavelet Spectrum (Global WS), Figura 17c, onde 

tem-se o gráfico da integral da flutuação de amplitude para cada período, neste pode-se observar 

qual período teve destaque no intervalo de tempo estudado na análise wavelet, bem como 

avaliar a relevância de determinado período para as atividades relacionadas ao dia em estudo. 

No gráfico inferior Scale-average Time Series, Figura 17d, tem-se a integral da flutuação de 

amplitude para cada instante observado, podendo indicar o intervalo de tempo na análise de 

maior atividade possivelmente relacionada a eventos de OG. 

 

3.2.3 Validação 

 

A validação do método de estudo de eventos OG na base da Ionosfera por meio 

da técnica VLF, foi feita comparando-se  o período da onda de gravidade obtido com a análise 

do sinal VLF com os relatados das observações do imageador all-sky, realizadas na mesma 

janela temporal. As medidas de airglow envolvidas na validação dos resultados dos estudos de 

caso encontrados na presente pesquisa foram obtidos a partir da emissão do OH NIR, no 

espectro do infravermelho próximo (715 – 930 nm). 

 

3.3 INSTRUMENTAÇÃO 

 

3.3.1 Sistema VLF (Very Low Frequencies) 

 

Sistema VLF se baseia na propagação de sinais Rádio em Frequências Muito 

Baixas (VLF), em frequências entre 3 e 30 kHz, As antenas transmissoras são caracterizadas 

por antenas muito grandes (o tamanho mínimo da antena (𝐿𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎) para uma emissão/recepção 

eficiente é 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 ≥
𝜆

4
 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜆 =

𝑐

𝑓
   (𝑐 = 3. 108 𝑚 𝑠⁄  e 𝜆 é o comprimento de onda) para 

sua transmissão, devido a sua polarização vertical, estas antenas também devem estar dispostas 

verticalmente o que limita a construção de antenas ressonantes de alta eficiência, para se ter 
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uma antena de um quarto de comprimento de onda, se torna necessário um equipamento de 2,5 

km de altura. Para tanto são usadas antenas com escalas muito menores do que a do 

comprimento de onda do sinal, causando uma eficiência na emissão bem baixa e assim tem-se 

a necessidade de elevadas taxas de dissipação de energia. 

Do lado dos receptores a montagem é mais simples sendo usado basicamente o 

princípio da indução de corrente elétrica no material da antena com a passagem do campo 

elétrico ou magnético da onda, a variação desta corrente é detectada e posteriormente convertida 

na informação trazida pelo sinal. A resposta a esse tipo de onda depende da direção de 

propagação do sinal em relação a disposição da antena, para tanto é utilizado um conjunto de 

duas espiras, dipolos geralmente com formato de quadrado ou delta, dispostos em planos 

ortogonais entre si para detecção de sinais em todas as direções de propagação (GAVILÁN, 

2009). 

Figura 18 - Antena VLF, tipo Delta, utilizada na EACF. 

 

Fonte: Acervo próprio dos autores.  

 

Como vemos na Figura 18 na EACF são utilizadas antenas em formato triangular 

(delta) dispostos ortogonalmente, no entanto, o formato das espiras podem variar alterando-se 
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o cálculo da força eletromotriz induzida de acordo com a geometria escolhida, sendo que este 

representa apenas uma espira de material condutor.  

O sistema VLF usado na EACF é o AWESOME (Atmospheric Weather 

Electromagnetic System for Observation, Modeling and Education), que é capaz de detectar 

sinais em VLF e ELF (Extreme Low Frequencies, 300 – 3000 Hz) (Scherrer, 2008). 

 

3.3.2 Imageadores All-sky 

 

Os imageadores all-sky, são compostos de uma câmara, um dispositivo de carga 

acoplada (CCD - Charge Coupled Device) e um sistema ótico, que quando associadas a filtros 

de absorção, que determinam o tipo de emissão observada e desta forma a altitude de 

observação, possibilitam a detecção e estudo da aeroluminescência noturna, o sistema conta 

com uma lente olho de peixe (f / 4), com campo de visão de 180º, possibilitando a observação 

completa do céu local (MEDEIROS, 2001). Na Figura 19 é apresentado um esquema da 

concepção óptica de um imageador all-sky. 

Figura 19 - Esquema de um imageador all-sky. 

 

Fonte: Adaptado de MEDEIROS, 2001. 
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Na Figura 19 pode-se ver os componentes presentes em um imageador all-sky, a 

câmera, lente olho de peixe, sistema ótico, reconstrutor, sistema CCD, de refrigeração e de 

armazenamento de dados e controle (microcomputador).   

Este tipo de ferramenta de observação é instalada em solo, o que traz uma 

facilidade maior na implantação do sistema. Na Figura 20 tem-se um imageador como o 

utilizado nas observações conduzidas na EACF, na presente data este equipamento se encontra 

no Observatório Espacial do Sul (OES/INPE), em São Martinho da Serra/RS. 

Figura 20 - Imageador all-sky, atualmente em operação no OES/INPE, em São Martinho da Serra/RS. 

Este sistema é uma versão atualizada da versão operada na EACF em 2007. 

  
Fonte: Acervo próprio do autor. 

 

Por meio das observações de airglow com imageadores é possível se investigar 

a estrutura horizontal e as características das OGs diretamente da análise das imagens 

(BAGESTON, 2009). As OGs que passam através da camada de emissão airglow perturbam os 

processos de liberação de fótons o que acaba por impor variações com padrões ondulatórios na 

emissão. Este padrão é visualizado pelo imageador como variações de brilho com espaçamentos 

de pixels periódicos ao longo da imagem obtida.  As características do imageador utilizado para 

obteção dos dados de 2007 na EACF podem ser vistos na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Características do imageador instalado em 2007 na EACF. 

 
Fonte: BAGESTON, 2009. 

 

Como pode-se ver pela Tabela 1, nas observações conduzidas na Antartica em 

2007, no equipamento utilizado, não havia instalada a roda de filtros, ele operou nesta 

campanha de observação com apenas um único filtro para emissão OH NIR (715 – 930 nm).  

Para a observação de eventos de menor escala é possível o uso de uma única 

imagem simples de imageador, no entanto para se estudar eventos de larga escala, detectáveis 

através de longos períodos de observação, é utilizada a técnica conhecida pelo nome de 

keograma. 

Um Keograma é obtido através da retirada de fatias, nas direções N-S e L-O, de 

uma série de imagens consecutivas obtidas em uma noite de observação, estas “fatias de 

observação” quando reunidas em uma só figura, respeitando a linha temporal de obtenção de 

cada imagem, permitem a visualização e detecção de eventos de OG com períodos maiores que 

os detectados por imagens individuais de imageador. Desta forma obtem-se o desenvolvimento 

das oscilações na direção N-S e L-O ao longo da noite, como pode ser visto na Figura 21. 
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Figura 21 - Exemplo de keograma L-O obtido em duas regiões, Cariri e Brasília, onde as OGs 

aparecem como bandas inclinadas. 

 

Fonte: Adaptado de TAYLOR, 2009. 

 

Na Figura 21 tem-se um exemplo de keograma, para direção L-O, obtido em 

duas regiões, em Cariri onde temos uma onda de média escala (neste caso, λx = 265 km) 

ocorrendo entre as 21:00 e 02:00 UT, e Brasília onde temos varias ondas de menor escala 

ocorrendo durante toda a observação. (TAYLOR, 2009) 

Nos Keogramas as OGs aparecem como bandas inclinadas incidentes em ambas 

as direções de observação (N-S e L-O), como podem ser vistas realçadas em vermelho na Figura 

21, que quando combinadas as duas direções de observação permitem a identificação do evento, 

nota-se que este tipo de representação de eventos compreende cerca de 10 horas de observação, 

sendo assim possível a detecção de eventos que de outra forma não seriam revelados. Há de se 

considerar também que estas ondas de média  escala (λx > 100 km) são menos suscetíveis a 

filtragem por ventos e se propagam a altitudes maiores. Embora os dados de ondas de média 

escala não sejam abordados na presente pesquisa devido a filtragem dos dados utilizada aqui, 

esta técnica de observação se mostra muito interessante para futuros trabalhos no estudo de 

ondas de média escala.  
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4 ESTUDOS DE CASO 

 

Para o melhor entendimento e avaliação da ferramenta VLF no estudo de eventos 

OG foram conduzidos alguns estudos de caso que partiram de eventos já descritos na literatura, 

com suas características bem definidas e devidamente relatados, de forma a possibilitar o 

entendimento do comportamento da amplitude do sinal VLF sob o efeito da passagem de OGs 

na base da Ionosfera, bem como sua detecção e caracterização no resultado da análise wavelet. 

Os casos estudados compreendem 3 tipos de onda: frente mesosférica, banda e ripple mostrados 

a seguir, respectivamente. 

 

4.1 ESTUDO DE CASO 1: 10/07/2007 

 

Na Figura 22 é apresentado o primeiro estudo de caso, um evento de OG do tipo 

frente mesosférica investigado na EACF reportado em 10/07/07, observado com as câmaras 

all-sky entre 02:20 e 02:40 UT (23:20 e 23:40 LT). 

Figura 22 - Evento do dia 10/07/2007, caracterizado por imageador. 

Data: 

10/07/07 

02:20-02:40 UT 

(09/07/07 -  

23:20 e 23:40 LT) 

 

Período: 

8,0±2,0 [min] 

Fonte: BAGESTON, 2009.  

A Figura 22 apresenta o evento de OG observado com imageador às 02:20 UT 

(23:20 LT) na EACF. Este evento OG foi reportado como uma frente mesosférica, com período 

de 8±2 minutos e direção de propagação nordeste, cuja frente principal foi seguida de 4 cristas 

de onda como relatado por Bageston et al. (2011). 

A Figura 23 mostra o comportamento da amplitude VLF para todo este dia.  
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Figura 23 - Amplitude do sinal VLF recebido da estação NAA (a) e da NPM (b) na EACF no dia 10 

de julho de 2007. Dado original com resolução temporal de 10s (azul), e dado suavizado com uma 

média corrida de 150s. 

 

 
Fonte: Acervo próprio do autor. 

 

A partir do comportamento da amplitude do sinal VLF visto na Figura 23, neste 

caso a análise wavelet foi feita para o intervalo das 00:30 as 4:30 UT, para englobar o período 

da caracterização do evento de OG mesosférico. Na Figura 24 é apresentada a análise Wavelet 

para este período do dia 10/07/2007. 

a) 

b) 
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Figura 24  - Análise do comportamento da amplitude do sinal VLF observado durante o 

evento OG mesosférica de 10-07-2007. a) amplitude VLF após subtração da variação lenta, 

normalizada pelo desvio padrão do sinal, b) espectro de potência wavelet, c) espectro de 

potência global e d) variância média do sinal. (LT=UT-3) 

 

Fonte: Acervo próprio do autor. 

Na Figura 24b pode-se identificar a presença de algumas regiões no Wavelet 

Power Spectrum (WPS), em que a flutuação da amplitude do sinal VLF se intensifica, com 

destaque para a região entre 1:50 e 2:40 UT, na faixa de períodos com 10 min. Esta oscilação 

na base da Ionosfera mostrada na análise wavelet ocorre em próxima correspondência com o 

evento mesosférico relatado por airglow entre as 2:20 e 2:40, intervalo demarcado na Figura 

22b pelas linhas verticais em preto, e apresenta nesse trecho uma forte componente periódica 

de 10 minutos exatamente durante o evento OG. Pode-se também encontrar a estrutura 

possivelmente associada às 4 cristas na região destacada em verde na Figura 24a, onde 

encontram-se 4 picos no mesmo intervalo de tempo reportado por Bageston et al. (2011). Neste 

caso pode-se destacar a técnica VLF não apenas na identificação do período das ondas, mas 

Período: 

10 min 
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também na identificação da forma das oscilações, tal como apresentado, uma frente de onda 

bem definida seguida por várias cristas de onda, sendo o caso peculiar das frentes mesosféricas.  

Pode-se ir além, por meio da ferramenta VLF, na investigação deste caso e 

buscar alguma perturbação associada no sinal VLF NPM. Como apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25 - Comportamento da base da Ionosfera observado com o sistema VLF obtido a partir da 

análise Wavelet nos dados do sinal NPM do dia 10/07/2007 (LT=UT-3). 

 

Fonte: Acervo próprio do autor. 

Por meio do sinal NPM, Figura 25, pode-se observar uma perturbação na base 

da Ionosfera com período próximo ao de 10 min (realçado no circulo vermelho), ocorrendo uma 

hora e meia antes da observada (intervalo delimitado na Figura 25b pelas linhas verticais em 

preto) na amplitude do sinal VLF da NAA. Considerando-se as trajetórias envolvidas, onde o 

trajeto entre NPM-EACF está a Oeste do trajeto NAA-EACF, pode-se sugerir o deslocamento 

Período: 

10 min 
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do evento passando no sentido de Oeste para Leste pelos sinais, o que sugere uma associação 

ao evento relatado por meio do imageador com mesma direção de propagação. 

Acrescentando então ao estudo de caso o trajeto NAA-ATIBAIA, pode-se então 

restringir a provável localização do evento observado. O sinal transmitido da NAA e recebido 

em Atibaia é apresentado na Figura 26. 

Figura 26 - Comportamento da base da Ionosfera observado com o sistema VLF obtido da análise 

Wavelet da amplitude do sinal da estação NAA captado em Atibaia, para 10/07/2007, LT=UT-3. 

 

Fonte: Acervo próprio do autor. 

Por meio da Figura 26 pode-se afirmar que nenhuma perturbação de intensidade 

considerável ocorreu para o mesmo intervalo de tempo relatado no airglow com horário 

reportado demarcado pelas linhas verticais tracejadas em preto, de 02:20 até 02:40 UT, onde 

foi observado o evento (realçado pelo círculo vermelho) na análise do sinal captado na EACF 

e na técnica airglow. Sendo assim, pode-se inferir a posição da perturbação associada ao evento 

OG no intervalo delimitado na Figura 28. 
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Figura 27 - Trajetos de propagação VLF da transmissora NAA até ATI (Atibaia) e EACF. 

 

Fonte: Acervo próprio do autor. 

Como a oscilação na base da Ionosfera de 10 min foi detectada pelo sinal captado 

na EACF, mas não no sinal captado em Atibaia isto significa que o evento está localizado depois 

de Atibaia, logo ocorreu entre esta e a antena na Antártica. Pode-se, portanto, delimitar a região 

de ocorrência da perturbação do sinal VLF NAA-EACF na parcela do trajeto representada 

simbolicamente pelo tracejado verde na Figura 28. 

4.2 ESTUDO DE CASO 2: 18/08/2007 

Na Figura 28 é apresentado o segundo estudo de caso, onde um evento de OG 

do tipo banda investigado na EACF foi reportado em 18 de agosto de 2007, observado com as 

câmaras all-sky entre as 04:50 e 04:59 UT.  

Figura 28 - Evento do dia 18/08/2007 observado por imageador all-sky e caracterizado com análise 

FFT-2D numa sequência de imagens linearizadas e filtradas. 

Data: 

18/08/07 

04:50-04:59 UT 

(01:50-01:59 LT) 

 

Período: 

13,1±0,2 [min] 

Fonte: BAGESTON, 2009.  
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Na Figura 28 é apresentado o evento com direção de propagação noroeste, observado com 

maior intensidade às 04:53 UT (01:53 LT) na EACF, com período de 13,1±0,2 min. Este evento 

OG foi classificado como um evento do tipo banda, com estrutura bem definida (λh = 29,8 ± 

0,6 km) e de grande extensão espacial, cobrindo praticamente toda a imagem e se propagando 

para noroeste. Observado por imageadores por um período de cerca de 4 horas, tendo seu fim 

devido a dissipação por perturbação de outra onda em direção perpendicular a esta. (Bageston, 

2009) 

A seguir é apresentado, na Figura 29, o comportamento da amplitude VLF para 

todo dia 18 de agosto de 2007. 

 

Figura 29 - Amplitude do sinal VLF para o dia 18/08/2007, NAA. 

 
Fonte: Acervo próprio do autor. 

 

A partir do comportamento da amplitude do sinal VLF visto na Figura 29, foi 

selecionada a parcela de dados da região destacada em vermelho para implementar-se a análise 

Wavelet, obtendo-se o espectro de potência wavelet apresentado na Figura 30.  
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Figura 30  - Comportamento da base da Ionosfera observado com o sistema VLF obtido a partir da 

análise Wavelet nos dados do dia 18/08/2007 (LT=UT-3). 

 

Fonte: Acervo próprio do autor. 

Pode-se ver na análise Wavelet da amplitude VLF grande atividade de ondas de 

gravidade, com destaque na região entre 3:00 e 7:00 UT. Nesse trecho se apresenta uma forte 

componente periódica de 13 min, com duração de aproximadamente 4 horas, como mostrado 

na área realçada da Figura 30b.  

Esta oscilação na base da Ionosfera ocorre em próxima correspondência com o 

evento mesosférico reportado na Figura 28, este evento com pico de intensidade relatado entre 

as 04:50 e 4:59 UT (demarcado pelas linhas verticais tracejadas em preto) se encontra dentro 

do intervalo de  03:00 a 07:00 UT, onde estão bem definidas as estruturas encontradas na análise 

Wavelet, caracterizadas com período de 13 min e com duração de 4 horas, coincidindo com o 

que foi relatado no trabalho de Bageston (2009, p. 45). 

 

 

Período: 

13 min 
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4.3 ESTUDO DE CASO 3: 09/07/2007 

 

Na Figura 31 é apresentado o terceiro estudo de caso, onde um evento de OG do 

tipo ripple investigado na EACF foi reportado em 09 de julho de 2007, observado com uma 

câmara all-sky entre as 21:45 e 21:49 UT.  

Figura 31- Evento do dia 09/07/2007 caracterizado por análise de dados do imageador all-sky operado 

na EACF. 

Data: 

09/07/07 

21:45 - 21:49 UT 

(09/07/2007  

18:45 – 18:49 LT) 

 

Período: 

7,6 ± 0,6 [min] 

Fonte: BAGESTON, 2009.  

Na Figura 31 é apresentado o evento observado às 18:48 UT (21:48 LT) na 

EACF, com período de 7,6 ± 0,6 min, λh = 17,1 ± 1,2 km e direção de propagação para sudoeste. 

Este evento OG foi classificado por Bageston (2009) como um evento do tipo ripple, com 

estrutura de pequena extensão espacial. 

A seguir, na Figura 32, é apresentado o comportamento da amplitude VLF para 

todo dia 09 de julho de 2007. 
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Figura 32 - Amplitude do sinal VLF para o dia 09/07/2007, NAA. 

  
Fonte: Acervo próprio do autor. 

 

A partir do comportamento da amplitude do sinal VLF visto na Figura 32, e 

utilizando a parcela de dados selecionada, aplicou-se a análise Wavelet e foi obtido o resultado 

mostrado na Figura 33. 

Figura 33  - Comportamento da base da Ionosfera observado com o sistema VLF obtido a partir da 

análise Wavelet dos dados do dia 09/07/2007 (LT=UT-3). 

 
Fonte: Acervo próprio do autor. 

Período: 8 min 
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Pode-se observar na análise Wavelet da amplitude VLF atividade, em grande 

parte da noite nos períodos mais curtos, dificultando a visualização da oscilação provocada pelo 

evento ripple, no entanto com uma análise mais cuidadosa e detalhada do sinal entre 21:40 e 

21:50 UT, é possível identificar uma estrutura com período similar (8 min) compreendendo o 

intervalo de 21:45 a 21:49 UT (demarcado pelas linhas verticais tracejadas em preto) em que 

foi reportado o evento OG, como mostrado na área realçada da Figura 33b. A esta oscilação na 

base da Ionosfera podem estar associados eventos de OG. A atividade de ondas desta noite pode 

ser confirmada por meio de observação relatada anteriormente na Figura 31. 

A análise Wavelet da amplitude VLF nesse trecho (21:40 - 21:50 UT), apresenta 

uma componente periódica de 8 min, dentro da tolerância definida pela escolha do quadro de 

análise da imagem do imageador, com duração de cerca de 10 min coincidindo com o evento 

OG, comprovando a existência de atividade de ondas naquele período. Como eventos deste tipo 

apresentam um comportamento altamente transiente e de pequena escala espacial e curta 

duração (alguns minutos), esta detecção do Wavelet pode também estar associada a outros 

eventos de períodos similares ocorridos na mesma região e horário. Para se certificar da 

correspondência entre os eventos, as imagens all-sky foram checadas e foi possível eliminar a 

ocorrência de outros eventos de pequena escala e curto período, no intervalo de tempo em que 

os dados VLF foram analisados. 

Os resultados destes estudos de caso dos eventos de OGs detectados com 

sistemas VLF mostraram a potencialidade desta técnica para a caracterização dos períodos 

dominantes associados a atividade de OGs. As características das OGs obtidas entre 70 a 80 km 

de altura com a técnica VLF corresponderam as obtidas por observações com a técnica de 

airglow. Esse fato é interessante, pois a técnica VLF permite as observações de OGs durante 

todo o dia, não somente durante a noite, e em qualquer condição de céu. Vale ressaltar que a 

observação durante o período diurno também é dificultosa por meio do Sinal VLF, visto que a 

Ionosfera é saturada, dificultando a detecção das flutuações causadas por ondas de gravidade. 
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5 OCORRÊNCIA DE OGs OBSERVADAS COM VLF 

 

No ano de 2007 dentre seus 365 dias, haviam 7 dias sem dados de sinal VLF 

tanto para o trajeto NAA quanto NPM, restando 358 dias observados e tratados com análise 

Wavelet. A análise se baseou nas características oscilatórias da amplitude do sinal VLF durante 

o período noturno (durante o dia a radiação solar satura as condições da Ionosfera e dificulta a 

caracterização das OGs). A cada noite foi considerado o período de maior potência no espectro 

wavelet global. 

 

5.1 DISTRIBUIÇÃO PERÍODOS PREDOMINANTES NA AMPLITUDE VLF DO 

TRAJETO NAA-EACF 

 

Para o ano de 2007 houveram 311 dias com atividade possivelmente associada 

a eventos de ondas de gravidade no trajeto NAA-EACF e para estes obteve-se a distribuição 

dos períodos predominantes apresentada na Figura 34. 

Figura 34 - Histograma de períodos predominantes por dia com atividade ao longo do ano de 2007 

NAA. 

 
Fonte: Acervo próprio do autor. 

Na Figura 34, pode-se notar a concentração de períodos predominantes entre 5 e 

15 minutos, com alguns poucos dias em que se apresentaram períodos maiores que 35 minutos. 

Na pesquisa conduzida por Bageston (2009), em seu estudo na EACF em 2007, compreendeu 
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os meses de abril a outubro e apresentou a seguinte distribuição de períodos nos eventos 

observados, Figura 35. 

Figura 35 - Distribuição dos períodos das OGs observadas na EACF em 2007 (abril - outubro). 

 
Fonte: Adaptado de BAGESTON, 2009, com dados cedidos pelo autor. 

Selecionando o mesmo período dos resultados obtidos por análise Wavelet do 

sinal VLF, obtém-se a Figura 36. 

Figura 36 - Distribuição de períodos predominantes no sinal VLF da NAA para os meses de 

observação com imageador all-sky em 2007 (abril - outubro). 

 
Fonte: Acervo próprio do autor. 

Observa-se nas distribuições das Figura 35 e Figura 36 que os períodos 

predominantes nos dias com atividade visualizados pela técnica VLF se assemelham muito a 

distribuição de períodos de eventos de OG obtidos por imageadores all-sky obtidos na 

campanha de observações conduzida no mesmo período na EACF. 
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Para melhor compreensão da distribuição dos períodos predominantes ao longo 

do ano de 2007 foram plotadas as ocorrências por período predominante no dia, para cada mês 

do ano, conforme mostra a Figura 37. 

Figura 37 - Distribuição de eventos e períodos predominantes por mês em 2007. 

 

Fonte: Acervo próprio do autor. 

A Figura 37 mostra o número de dias com dados de observação pela ferramenta 

VLF (barra azul escuro) e a ocorrência de atividade de OGs, por faixa de período predominante, 

a cada mês. Esta distribuição sugere um máximo de ocorrências nos equinócios (março/abril e 

setembro/outubro), com períodos mais curtos, enquanto os períodos mais longos, acima de 25 

min, somente aparecem nos meses de janeiro e julho. A fim de confirmar esses resultados, as 

intensidades para dois períodos pré-definidos (8 e 32 min) foram registradas para cada dia do 

ano em que foi detectada atividade de ondas de gravidade e estas intensidades estão 

representadas na Figura 38. 
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Figura 38 - Intensidade da oscilação para os períodos de 8 e 32 min em cada dia de 2007. 

 
Fonte: Acervo próprio do autor. 

Na Figura 38 pode-se ver que o comportamento apresentado Figura 37 foi 

confirmado, com o período mais curto (8 min) apresentando uma maior potência espectral nos 

equinócios (março/abril e setembro/outubro) e o período mais longo (32 min) com uma maior 

intensidade nos meses de janeiro e julho. 

 

5.2 DISTRIBUIÇÃO PERÍODOS PREDOMINANTES NA AMPLITUDE VLF DO 

TRAJETO NPM-EACF 

 

Ao longo do ano de 2007 foram observados 69 dias com atividade possivelmente associada à 

eventos de OGs no trajeto NPM-EACF. 

A distribuição dos períodos predominantes em cada dia com atividade é 

apresentada na Figura 39. 
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Figura 39 - Histograma de períodos predominantes por dia com atividade ao longo do ano de 2007 

NPM. 

 
Fonte: Acervo próprio do autor. 

 

Na Figura 39, pode-se notar a concentração de períodos predominantes nos 

mesmos períodos, 5 a 15 minutos, apresentados na distribuição da trajetória NAA. Neste, 

provavelmente devido a menor amostragem de dias com atividade não se observou nenhum dia 

com período predominante acima de 25 minutos. Esta dificuldade de se observar atividade nesta 

trajetória se deve ao período noturno mais curto, como explicado na Seção 3.2.  

As análises se tornaram mais interessantes para o trajeto NAA, por este ter maior 

riqueza de casos e melhor distribuição de atividades observadas ao longo do ano, para tanto as 

análises excedentes, semelhantes as feitas para trajetória NAA, não aparentaram somar mais ao 

trabalho aqui desenvolvido e então não foram incluídas no texto dessa dissertação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Nesta presente pesquisa buscou-se estudar eventos de ondas de gravidade (OGs) 

na região da baixa Ionosfera utilizando a técnica VLF. As OGs provocam oscilações na densidade 

de elétrons, e, portanto, na condutividade elétrica da região D da Ionosfera, que podem ser 

detectadas como flutuações na amplitude dos sinais VLF.  

Analisando-se a atividade na base da Ionosfera associada a eventos de OG 

obteve-se características como período da onda e duração dos eventos. As propriedades das 

OGs na base da Ionosfera, região D, foram investigadas usando medidas feitas com antenas 

receptoras de frequências muito baixas (VLF), na faixa de rádio, tomadas na Estação Antártica 

Comandante Ferraz (EACF), localizada na Ilha Rei George, durante o ano de 2007. Para tal 

utilizou-se a ferramenta de análise Wavelet, programada em Python, no tratamento da 

amplitude do sinal VLF. Para a validação dos resultados, os mesmos foram comparados com 

observações conduzidas com outras ferramentas e métodos já consolidados no estudo de OGs, 

como as pesquisas utilizando-se de imageadores all-sky, que observam o fenômeno de airglow 

na alta atmosfera neutra (parte superior da Mesosfera, aproximadamente 90 km de altitude). 

Esta técnica foi primeiramente validada por meio de estudos de caso, onde foram 

comparados os resultados de três eventos de diferentes tipos de OGs (frente mesosférica, banda 

e ripple) observadas através de airglow com a técnica de VLF. Desta forma, os objetivos de 

detecção de atividade associada a eventos de OG e obtenção dos períodos observados dessas 

ondas por meio da técnica de rádio VLF, foram alcançados nos resultados destes estudos de 

caso, que mostraram uma boa correlação da atividade obtida usando VLF com os eventos OGs 

observados através do airglow.  

No caso do evento de 10/07/2007, foi possível, inclusive, associar por meio da 

análise do evento em duas trajetórias distintas do sinal VLF (NAA-EACF e NPM-EACF) o 

deslocamento do mesmo evento nos dois sinais. Com isso foi possível inferir a direção de 

propagação, que sugere um deslocamento similar ao relatado previamente (O-L). Restringimos 

a área associada a detecção do evento, por meio da adição da análise wavelet do sinal captado 

em Atibaia (trajetória NAA-ATIBAIA) que excluiu a possibilidade da oscilação da amplitude 

do sinal VLF estar associada a algum fenômeno nesta parte do trajeto percorrido pelo sinal 

NAA. Em todos estes casos estudados por meio da técnica VLF as características obtidas das 

OGs  referentes ao período da onda e horário de ocorrência dos eventos apresentaram completa 

concordância com os respectivos parâmetros das ondas obtidos com o imageador all-sky. 
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Para obter um melhor entendimento do comportamento sazonal da atividade 

detectada na base da Ionosfera, foi conduzida uma análise estatística da ocorrência dos períodos 

predominantes, para o ano de 2007, potencialmente associados a eventos OG detectados com o 

VLF. Os períodos se apresentaram majoritariamente distribuídos entre 5 e 45 min, com alguns 

casos raros de períodos acima de 1 h. Desta análise obteve-se uma predominância entre 5 e 20 

min correspondente a predominância de períodos encontrados por trabalhos conduzidos pela 

técnica airglow. 

Quanto a sazonalidade no ano de 2007, as OGs foram detectadas em mais de 

87% dos dias dos meses de março a outubro, em cerca de 80% dos dias nos meses de janeiro e 

dezembro e em cerca de 60% dos dias em fevereiro e novembro. As ondas com períodos de 5 

até 25 min apresentaram maior ocorrência nos equinócios (março/abril e setembro/outubro), 

enquanto que as ondas com período maiores do que 25 min ocorreram preferencialmente em 

janeiro e julho (solstícios).  

Nesta pesquisa, foi apresentada uma nova ferramenta para estudo da atividade 

de OGs, tendo como destaque a possibilidade de observação contínua (com boa precisão 

durante a noite), sua independência das condições de céu e seu alcance correspondente ao 

trajeto do sinal VLF, bem como a versatilidade na aquisição de dados devido a vasta rede de 

estações emissoras/receptoras de sinal VLF dispostas pelo globo.  

Notaram-se algumas dificuldades associadas a este tipo de abordagem por meio 

da  técnica VLF, pode ser citado a dificuldade de observação na maior parte do dia para o trajeto 

NPM-EACF, visto que neste trajeto a longitude do local da estação transmissora é bem diferente 

da longitude do local do receptor VLF, resultando num período de noite completa mais curto, 

sendo o período noturno onde obteve-se resultados mais claros de detecção devido à ausência 

de saturação da Ionosfera por radiação solar, bem como das grandes flutuações na amplitude 

do sinal devido formação da camada D ao longo do nascer do Sol. 

Como propostas futuras, é feita a sugestão da inclusão de keogramas para 

estudos de caso com períodos maiores que os encontrados por imagens individuais de airglow 

obtidas por imageadores all-sky. É importante a realização de mais estudos de caso de eventos 

de ondas de gravidade, a fim de melhor compreender e confirmar a associação da atividade 

encontrada na análise de amplitude do sinal VLF diretamente com o evento de OG. Há também 

a possibilidade de incluir o estudo da análise de fase do sinal VLF o que permitiria avaliar a 

variação da altura da base da ionosfera com a passagem das ondas de gravidade.  

O assunto de pesquisa em atividade de ondas de gravidade na base da Ionosfera 

por meio de análise de sinais VLF (técnica de rádio) se mostrou muito promissor, sendo 
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interessante a continuação e desenvolvimento desta técnica associada aos outros métodos já 

consagrados neste tipo de análise, afim de enriquecer o estudo de eventos agregando as 

pesquisas desta área científica.  

As OGs são responsáveis pela dinâmica atmosférica, contribuindo na formação 

de nuvens estratosféricas polares e afetando a camada de ozônio, como relatado por Wu (2002). 

As OGs também tem a capacidade de provocar alterações na densidade de elétrons da região 

da baixa Ionosfera, podendo afetar a propagação de sinais de telecomunicações e de sistemas 

de posicionamento global, sendo então de extrema importância o aprofundamento do estudo 

desse fenômeno por meio de diferentes técnicas observacionais.  
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