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Resumo  

Fenômenos eletromagnéticos possivelmente associados às atividades sísmicas têm sido relatados na 

literatura científica, incluindo perturbações na ionosfera e no campo magnético da litosfera. O intuito 

desta pesquisa é investigar e identificar a ocorrência de irregularidades ionosféricas antes que os 

terremotos ocorram utilizando dados de conteúdo de elétrons totais (TEC) obtidos com sistema global de 

navegação por satélite (GNSS) e dados fornecidos pelo INTERMAGNETIC (Rede de observatórios 

geomagnéticos) onde são utilizados magnetômetros em solo, instrumento este que permite aferir a 

intensidade, direção, e sentido de um campo magnético que esteja em sua proximidade.  Anomalias do 

TEC e do campo magnético da Terra têm sido observadas vários dias antes dos terremotos, quando 

podem apresentar um valor maior ou menor que os valores obtidos em condições normais. Além disso, as 

ondas de gravidade associadas à atividade sísmica também foram observadas nas medições do TEC, cuja 

caracterização é feita através da análise Wavelet (Morlet).  Aqui são apresentados os resultados da 

avaliação de perturbações ionosféricas atribuídas a efeitos precursores do terremoto de 24 de agosto de 

2011, que foi de intensidade 7 na escala Richter, e cujo epicentro ocorreu no Peru próximo a cidade de 

Pucallpa, quase na fronteira com o Acre no Brasil. A análise dos dados da presente pesquisa sugere 

anomalias ionosféricas fora da variabilidade diária normal do TEC. Os valores anômalos encontrados são 

de   0,02 a 0,75 TECU fora das envoltórias, este valores têm uma duração de aproximadamente 40 

minutos até 8 horas, o que sugere uma boa correlação com evidências previamente relatadas em 

trabalhos científicos sobre o tema, exemplos, no terremoto da Turquia em agosto de 1999 de magnitude 

de 7,4 na escala Richter, onde foram observadas variações de amplitude de até 0,12 TECU na intensidade 

de flutuação do TEC e com duração de cerca de 1 a 5 horas fora da variabilidade diária e outro exemplo no 

terremoto do Nepal de 2015 com magnitude de 7,8 na escala Richter com variações de amplitude de 0,4 

até 1 TECU com duração de 40 minutos a 3 horas fora da variabilidade diária normal. Nos dados do campo 

magnético superficial foram identificados flutuações anormais e mostrou correlação com as flutuações 

anormais dos dias observados do TEC, além dessas observações, na análise Wavelet foram identificadas 

possíveis ondas de gravidade associadas a terremotos com períodos de 8 a 15 minutos e com duração que 

não ultrapassam 50 minutos.  Os resultados das investigações para possíveis precursores de terremotos se 

dá pelo confronto das oscilações detectadas por magnetômetros do campo magnético superficial com os 

períodos que ocorreram as anomalias na envoltória do VTEC, foi adotado o mesmo procedimento para as 

oscilações detectadas por satélites individuais durante os períodos que ocorreram as anomalias na 

envoltória do VTEC que foram avaliadas pela análise Wavelet. 

 

Palavras chave: Ionosfera, Conteúdo total elétrons (TEC), Acoplamento Litosfera-atmosfera-ionosfera, 

Clima sísmico, Terremotos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Electromagnetic phenomena possibly associated with seismic activity have been reported in the scientific 

literature, including disturbances in the ionosphere and the magnetic field of the lithosphere. The purpose 

of this research is to investigate and identify the occurrence of ionospheric irregularities before 

earthquakes occur using total electron content (TEC) data obtained from Global Navigation Satellite 

System (GNSS) and data provided by INTERMAGNETIC (Geomagnetic Observatory Network) where 

magnetometers are used in soil, which allows to measure the intensity, direction, and direction of a 

magnetic field that is in its proximity. Earth's TEC and magnetic field anomalies have been observed 

several days before earthquakes, when they may be higher or lower than those obtained under normal 

conditions. In addition, gravity waves associated with seismic activity were also observed in TEC 

measurements, whose characterization is made by Wavelet (Morlet) analysis. Here are the results of the 

evaluation of ionospheric disturbances attributed to earthquake precursor effects of August 7, 2011, 

which was intensity 7 on the Richter scale, and whose epicenter occurred in Peru near the city of Pucallpa, 

almost on the Acre border in Brazil. The analysis of the data of the present research suggests ionospheric 

anomalies outside the normal daily TEC variability. The anomalous values found are ± 0.02 to 0.75 TECU 

out of wraps, these values have a duration of approximately 40 minutes to 8 hours, observed on day 19 

until the earthquake event, suggesting a good correlation with evidence. previously reported in scientific 

papers on the subject, examples, in the Turkish earthquake in August 1999 with a magnitude of 7.4 on the 

Richter scale, where amplitude variations of up to 0.12 TECU in the TEC fluctuation intensity and duration 

were observed. about 1 to 5 hours out of daily variability and another example in the 2015 Nepal 

earthquake with a magnitude of 7.8 on the Richter scale with amplitude variations of 0.4 to 1 TECU lasting 

40 minutes to 3 hours outside of normal daily variability. In the surface magnetic field data abnormal 

fluctuations were identified and showed correlation with the abnormal fluctuations of the observed days 

of the TEC, besides these observations, in the Wavelet analysis were identified possible gravity waves 

associated with earthquakes with periods of 8 to 15 minutes and with duration. do not exceed 50 minutes. 

The validation of the results for possible earthquake precursors occurs by comparing the oscillations 

detected by surface magnetic field magnetometers with the periods that occurred the anomalies in the 

VTEC envelope. The same procedure will be adopted for the oscillations detected by individual satellites 

during the periods. VTEC envelope anomalies occurred and were evaluated by Wavelet analysis. 

 

Keywords: Ionosphere, Total Electron Content (TEC), Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling, 

Seismic Climate, Earthquakes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Fenômenos eletromagnéticos possivelmente associados às atividades sísmicas têm sido 

relatados na literatura científica. Cientistas observaram anomalias nas densidades eletrônicas na região 

ionosférica D, E e F (Hayakawa & Molchanov 2002; Pulinets & Boyarchuk 2004; Priyadarshi et al. 2011) 

poucos dias antes de alguns terremotos. A variabilidade diária da ionosfera pode ser afetada pelo 

movimento da terra, devido aos terremotos que criam distúrbios mecânicos que acionam ondas acústicas 

e/ou ondas de gravidade, denominadas distúrbios atmosféricos que viajam pelo sismo STADs (Seismo-

traveling atmospheric disturbances) na atmosfera neutra perto da superfície da Terra. Às vezes, as STADs 

podem viajar ainda mais longe e chegar à ionosfera e interagir com o gás ionizado, resultando em 

distúrbios ionosféricos (Exemplo; Davies 1990; Liu et al., 2016). Estes distúrbios mecânicos podem gerar 

um mecanismo de acoplamento Litosfera-Atmosfera-Ionosfera, através de ondas de gravidade que estão 

associadas com atividades sísmicas, e neste caso, são chamados de distúrbios ionosféricos sismogênicos 

propagantes (SAIDs) do inglês “Seismic Triggered Travelling Ionospheric Disturbance” e este fenômeno de 

geração das SAIDs por causa do terremoto são referidos como clima sísmico (Galvan et al.; Kherani et al.).  

Durante um período pré-sísmico, a energia potencial elástica armazenada entre as placas é 

liberada aos poucos, gerando pulsações mecânicas, que podem causar deslocamento vertical repentino 

perturbando a atmosfera sobrejacente (Heki; Ping, 2005; Astafyeva et al., 2009). Os distúrbios 

atmosféricos resultantes que se propagam para cima até alcançar a ionosfera são, principalmente, do tipo 

de ondas de gravidade acústicas e ondas de gravidade. Como a densidade da atmosfera diminui 

exponencialmente com a altura, a conservação de energia implica que a amplitude dessas ondas aumente 

durante a sua propagação vertical amplificando e não tendo como manter-se se rompe transferindo 

energia ao meio. O tempo que leva para esta propagação atingir altitudes ionosféricas é da ordem de 4 a 

10 min (Galperin, 1985; Koshevaya et al., 2001; Lognonné et al., 2006).  

Por causa do acoplamento entre partículas neutras e elétrons em altitudes ionosféricas, estas 

ondas de gravidade acústica e/ou ondas de gravidade induzem variações na densidade eletrônica 

(Afraimovich et al., 2001; lognonné et al., 2006) e perturbações no campo geomagnético em solo (Utada 

et al., 2011; Koshevaya et al., 2001; Klausner et al., 2016), estas variações na ionosfera podem ser 

detectadas como variações no conteúdo total de elétrons (TEC). Rolland et al. (2011), Lognonné et al. 

(2006), Astafyeva et al. (2009) e Afraimovich et al. (2001) relataram pequenas oscilações de amplitude do 

TEC na ordem de 0,4 a 1 TECU para terremotos acima de magnitude 6 na escala Richter e que muitas vezes 

estas oscilações se confundem com a variabilidade normal do TEC local. Klausner et al., (2014) relataram 

variações do campo magnético registrados pelos magnetômetros em solo antes do terremoto de Tohoku-

Oki no Japão em 2011 de magnitude 9 na escala Richter, esses distúrbios na componente H são de 

pequenas intensidades cerca de   1 nT com duração de 10 minutos e períodos entre 3 a 20 minutos, além 

disso observaram que as variações magnéticas eram locais, próximo ao evento. 

Existem hipóteses para explicar o mecanismo sísmico eletromagnético baseado em processos 

geofísicos e geoquímicos. A produção direta de ondas eletromagnéticas por compressão de rochas perto 

do epicentro do terremoto poderia ser provavelmente relacionado com o efeito-piezoelétrico, que é a 

capacidade de algumas rochas gerarem corrente elétrica por resposta de uma pressão mecânica, e esta 

corrente elétrica poderia alterar o campo elétrico e consequentemente o campo magnético próximo à 

superfície (Exemplo; Lisowski, 1990). A penetração deste campo elétrico para a ionosfera foi primeiro 

analiticamente calculado por Park e Dejnakarintra (1973) e então aplicado ao processo sismo-

eletromagnético por Kimet al. (1994) e Pulinets et al. (2000) onde obtiveram resultados positivos. O 

campo elétrico vertical na superfície do solo é transformado em um campo elétrico perpendicular às 

linhas do campo geomagnético. Esta componente zonal pode levar as anomalias na densidade do plasma, 
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que são observadas antes do terremoto (Namgaladze et al. 2009). Em baixas latitudes as medições do TEC 

indicam que as variações sismo-ionosféricas levam à intensificação de anomalias no equador magnético, 

que pode ser possivelmente causada por um campo elétrico zonal extra originado no solo (Pulinets, 2009). 

Iyemori et al., (2005) relatam pulsações geomagnéticas que podem ser geradas pelo cisalhamento 

(movimento) das placas tectônicas e tal movimento causaria um efeito semelhante a um dínamo, estas 

pulsações geomagnéticas teriam um período de aproximadamente 3,6 minutos a 12 minutos, esta 

periodicidade pode ocorrer alguns minutos, horas e até dias antes do terremoto e continuar por cerca de 

um dia após o evento.  

Embora pareça altamente provável que a ionosfera seja perturbada antes de um terremoto, é 

pouco compreendido como a ionosfera é perturbada pela atividade sísmica precursora na litosfera. As 

dificuldades de detecção destas anomalias estão relacionadas ao fato de que, primeiro, as anomalias 

ionosféricas ocorridas antes dos grandes terremotos são geralmente pequenas e muitas vezes encontram-

se dentro da variabilidade diária, em segundo lugar, a filtragem das perturbações ionosféricas de outras 

origens, como tempestades geomagnéticas, cintilações, bolhas de plasma e ondas atmosféricas.  

Neste contexto serão apresentados os resultados das análises do terremoto ocorrido no dia 

24 de agosto de 2011 no Peru de magnitude 7.0 na escala Richter perto da cidade de Pucallpa na planície 

Amazônica, horário local 12h46min e 17h46min UTC. O comportamento da ionosfera será avaliado 

através de medidas de TEC, que serão confrontados com as medidas do campo magnético superficial. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

O acoplamento Litosfera-Atmosfera-Ionosfera (LAI) vem sendo pesquisado desde o trabalho inovador de 

Hines, 1960, na busca de se compreender e definir em termos físicos suas características e efeitos, com 

intuito de prever irregularidades ionosféricas pré-terremoto. Pretende-se com o presente estudo 

estabelecer possíveis correlações das variações do TEC na ionosfera e do campo magnético terrestre em 

solo como possíveis precursores de terremotos e para uma maior compreensão dos processos físicos 

envolvidos no acoplamento. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Foram excluídas possíveis irregularidades ionosféricas que não estão relacionadas ao 

terremoto de 24 de agosto 2011, perturbações ionosféricas de outras origens, como tempestade 

geomagnética, bolha de plasmas, cintilação e ondas atmosféricas de origem não sísmica, com objetivo de 

identificar com mais confiabilidade possíveis anomalias ionosféricas pré-sísmicas.  

Neste contexto foi avaliada a ocorrência de anomalias do conteúdo total de elétrons (TEC) 

através da análise da sua envoltória considerando-se o envelope estatístico com 1,34 sigma. Então se fez 

uma análise Wavelet de dados do TEC de cada satélite na zona de preparação do terremoto de modo a se 

verificar a presença de possíveis ondas de gravidade associadas a efeitos precursores do terremoto. Essas 

análises do TEC foram comparadas com as alterações ocorridas no campo magnético superficial 

(Componente H). O objetivo é investigar se as ondas de gravidade são responsáveis pelo acoplamento 

Litosfera-Atmosfera-Ionosfera em período pré-sísmico.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Anomalias eletromagnéticas e de plasma observadas na ionosfera acima das regiões sísmicas ativas são 

encontradas como evidência de que os processos de efeitos de preparação do terremoto ocorrem na 

ionosfera por vários dias antes do evento. Observações de plasma anômalo e fenômenos 

eletromagnéticos na ionosfera sobre as zonas de atividade sísmica foram amplamente discutidas em 

muitas revisões e livros (Exemplo: Liperovsky et al, 2005; Molchanov, 1995) e estes fenômenos (Ondas de 

gravidade, aquecimento da atmosfera, injeção de gases e campo magnético induzido) são considerados 

como manifestação pela existência do acoplamento litosfera-atmosfera-ionosfera (LAI). Assim, 

considerando-se a possibilidade de conhecer e prever o comportamento da ionosfera imagina-se ser 

possível contribuir na análise de precursores de terremotos na ionosfera e no solo, e elaborar, 

futuramente um algoritmo que permita o uso desse sistema para aplicação de previsão de possíveis 

precursores de terremotos. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ATMOSFERA 

Pela influência generalizada da gravidade, a atmosfera é estratificada horizontalmente (Kelley, 2009; 

Prolss, 2004). A estrutura atmosférica também pode ser classificada devido ao seu perfil de temperatura 

(Figura 1). A temperatura atmosférica inicialmente diminui com a altitude em relação à temperatura da 

superfície terrestre, em torno de 7 K/km na troposfera. A cerca de 10 km de altitude na tropopausa 

começa a estratosfera e esta tendência de temperatura inverte-se. Este aumento deve-se principalmente 

à absorção pelo ozônio de parte da porção ultravioleta da radiação solar. Este efeito é maximizado em 50 

km, onde a tendência de temperatura é invertida novamente. O resfriamento radiativo cria uma redução 

de temperatura muito acentuada até um mínimo na faixa de 130 a 190 K à aproximadamente 90 km. 

Acima do ponto de temperatura mínima (a mesopausa), a temperatura aumenta dramaticamente devido 

à absorção de fótons solares com valores ainda maiores de energia. Estas temperaturas são bastante 

variáveis, mas muitas vezes superiores a 1000 K. A atmosfera é relativamente uniforme em composição 

abaixo de cerca de 100 km devido a uma variedade de fenômenos de mistura turbulentos. Acima da 

turbopausa, os constituintes começam a se separar de acordo com suas diversas massas (Kelley, 2009). 

 

 

FIGURA 1 – Perfil típico da temperatura da atmosfera neutra. Fonte: Kelley (2009). 
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2.2 IONOSFERA 
 

A ionosfera é uma parte importante da atmosfera acima de 50 km de altura, formada devido 

à fotoionização dos átomos e moléculas neutras que absorvem fótons de alta energia do Sol. A ionosfera é 

um plasma frio magnetizado que circunda a Terra, onde existem grandes quantidades de íons e elétrons 

que interagem efetivamente com as ondas eletromagnéticas. A ionosfera é organizada pela densidade 

numérica de plasma (Kelley, 2009) e é dividida em regiões D, E e F, como ilustra a Figura 2. A dinâmica do 

plasma ionosférico é regida por partículas neutras através da frequência de colisão, pelo campo 

geomagnético através da girofrequência, e por reações químicas que podem causar geração e perdas de 

íons e elétrons. 

 

 
 

FIGURA 2 - Perfil típico da densidade do plasma ionosférico. Fonte: Kelley (2009). 

A região D está localizada entre 60 a 90 km, e nesta região a densidade eletrônica é muito 

menor que a densidade molecular e a frequência de colisão é muito maior do que a girofrequência para 

ambos íons e elétrons (Kelley, 2009). Nesta região, a ionização é devida à radiação Lyman−α, cujo 

comprimento de onda é de 1216 Å, que ioniza o constituinte NO (óxido nítrico) da atmosfera neutra e 

forma os íons NO+. Além disso, quando o Sol está ativo, os raios X com comprimento de onda  λ < 1 Å, 

ionizam os constituintes O2 e N2. A recombinação é alta nesta camada, portanto o efeito de ionização é 

muito baixo, mas com capacidade de absorver os sinais de alta frequência na faixa de MHz e refletir 

aqueles de baixa frequência na faixa de KHz (Whitten; Poppoff, 1971; Kirchhoff, 1991). 

A região E se localiza entre 90 a 150 km de altura (Kelley, 2009), e é a região da maior 

condutividade elétrica (Kirchhoff, 1991) de toda a ionosfera. Nesta região, os íons são controlados pelo 

campo geomagnético, e quanto aos elétrons, às colisões entre partículas neutras são consideráveis, 

devido aos ventos neutros que ali predominam e transmite movimento a camada, o que, na presença do 

campo geomagnético geram correntes (Prolss, 2004), onde a frequência de colisão dos íons é muito maior 

que a girofrequência dos íons e a frequência de colisão dos elétrons é bem menor que a girofrequência 

dos elétrons. Durante o dia o comportamento dessa camada é muito regular e controlado pelo ângulo 

zenital solar. À noite, a região E começa a desaparecer porque sua principal fonte de ionização não está 

mais presente. A região F está localizada entre 150 km e 1000 km, e a frequência de colisão é muito menor 

que girofrequência para ambos íons e elétrons (Kelley, 2009).  

A região F é uma camada única à noite e, durante o dia, é dividida em duas camadas, a F1 é a 

F2. A camada F1 aparece como uma inflexão ou um pico no perfil de densidade ionosférica que ocorre na 

faixa de 150 a 250 km, e seus principais componentes ionizados são NO+ e   
  como ilustra a Figura 3. A 
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camada F2 é a mais dinâmica e mais densa da ionosfera, está localizada entre 250 a 500 km acima da 

superfície da Terra, embora essa altura possa mudar de acordo com as condições geofísicas. O principal 

componente ionizado dessa camada é o oxigênio atômico que produz O+. 

 

FIGURA 3 - Perfis das densidades numéricas dos constituintes atmosféricos e ionosféricos. Fonte: Kelley 

(2009). 

 

2.3 TEMPESTADE GEOMAGNÉTICA 

A tempestade geomagnética é uma perturbação na magnetosfera da Terra. Ela ocorre 

quando uma ejeção de massa (Coronal Mass Ejection, CME) com configuração magnética oposta à 

configuração do campo magnético da Terra atinge nosso planeta. As linhas do campo magnético da CME e 

da Terra precisam se reorganizar em um processo denominado reconexão magnética. Tanto a região da 

magnetopausa, quanto a cauda da magnetosfera terrestre passam por este processo de reconexão, como 

ilustrado na Figura 4. Durante a reconexão, as linhas de campo terrestre abrem entrada para partículas 

energéticas (prótons e elétrons) vindas com a CME. Estas partículas ficam espiralando no campo 

magnético terrestre e aumentam a corrente de anel. Devido ao aumento, a corrente de anel produz um 

campo magnético de configuração oposta a aquele da componente horizontal do campo magnético 

terrestre. Este fenômeno caracteriza o início da tempestade geomagnética, com uma queda do valor da 

componente horizontal do campo magnético (H).  

 

 

Figura 4 – Esquema ilustrativo para mostrar a chegada da CME e a reconexão magnética na região da 

magnetopausa e na cauda da magnetosfera. Fonte: Adaptado de M.G Kivelson et al., 1995. 
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As partículas energéticas aprisionadas no campo magnético terrestre podem também acabar 

precipitando-se nos polos dando origem às auroras. A luz da aurora é produzida quando estas partículas 

colidem com átomos e moléculas da atmosfera do planeta, as moléculas são ionizadas e ao se 

recombinarem produzem a emissão de fótons, predominantemente oxigênio e nitrogênio, tipicamente em 

altitudes entre 80 e 150 km.  

Podemos quantificar as perturbações magnéticas utilizando alguns índices geomagnéticos, 

são eles: Auroral Electrojet (AE), Disturbance Storm-Time (DST) e o Planetaris-che Kennziffer (Kp). O índice 

Auroral Electroject (AE) se refere às correntes na oval auroral que fluem na ionosfera de alta latitude, que 

está diretamente associada às variações da componente magnética horizontal. Já o índice Planetarische 

Kennziffer (Kp) quantifica os distúrbios na componente horizontal do campo magnético em latitudes de 

44∘ a 60∘ apresentando um número na faixa de 0 a 9 e classifica de acordo com a Tabela 1. 

 

Atividade geomagnética Valor do índice Kp 

Muito calmo 0 a 1 

Calmo 1 a 2 

Normal 2 a 3 

Perturbado 3 a 4 

Muito Perturbado 4 a 9 

Tabela 1 – Classificação Kp. 

Por fim, o índice Disturbance Storm-Time (DST) mede variações da componente horizontal do 

campo magnético na região próxima ao equador magnético, ou seja, de baixa latitude, associada com a 

intensificação da corrente de anel. Ele apresenta o nível da tempestade magnética em nano tesla (nT) e 

pode ser classificado de acordo com (GONZALEZ; TSURUTANI; GONZALEZ, 1999), como mostrado na 

tabela 2. 

Condições da Tempestade 
Geomagnética 

Valor do índice DST  
(nT) 

Fraca -30nT a -50nT 

Moderada -50nT a 100nT 

Intensa -100nT a -250nT 

Muito intensa <-250 nT 

Tabela 2 – Classificação das tempestades geomagnéticas segundo o índice DST. 

 

Na Figura 5 temos como exemplo a variação do índice DST durante o período de 01 à 31 de agosto de 

2011, onde temos a manifestação da tempestade geomagnética no dia 5 a 13 de agosto 2011. A 

tempestade geomagnética pode ser dividida: 

• Fase inicial: durante esta fase o índice DST tem um rápido aumento. Isto acontece devido a chegada da 

CME que comprime as linhas do campo magnético terrestre tornando-o mais intenso.  

• Fase principal: esta fase é caracterizada pelo início da queda do DST, aumento da corrente de anel e 

queda da componente horizontal do campo magnético. Ela se estende desde o início da queda do DST até 

o seu pico negativo máximo.  

• Recuperação: esta é a fase final, em que a magnetosfera terrestre começa a se recuperar do efeito da 

tempestade geomagnética.  
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A Figura 5 mostra os índices geomagnéticos do mês de agosto 2011 Kp, Dst e AE mostrando o 

comportamento deste índices no mês do terremoto aqui estudado. 

 

 

 

FIGURA 5 – Índices Kp (x10), Dst e AE durante o mês de agosto 2011. Linha vermelha representa o dia do 

terremoto (24 de agosto/ Doy 236) e as linhas horizontais na cor azul definem os limites dos valores dos 

índices para períodos geomagnéticamente calmos. Fonte: (https://omniweb.gsfc.nasa.gov/cgi/nx1.cgi). 

 

2.4 EFEITO FONTE 

O efeito fonte é responsável pela Anomalia Equatorial de Ionização, que é uma variação 

latitudinal da densidade eletrônica na região equatorial da ionosfera. O efeito fonte consiste em um 

movimento de elevação do plasma na região do equador magnético, e posteriormente, uma descida ao 

longo das linhas de campo geomagnético até as baixas latitudes (p.ex., Rodrigues, 2003).  

Essa elevação ocorre quando os campos elétricos do dínamo atmosférico gerados na camada 

E da ionosfera são transmitidos ao longo da linha de campo geomagnético para a camada F, devido à alta 

condutividade paralela. O que ocorre é o seguinte: durante o dia, o campo elétrico (E) é direcionado para 

leste, e na região F equatorial, esse campo (E) na presença do campo magnético (B) dirigido para o norte, 

causa uma deriva eletromagnética para cima (regra da mão esquerda). Após a subida do plasma até 

elevadas altitudes na região equatorial, o plasma começa a descer ao longo das linhas de campo 

geomagnético devido à ação da gravidade e do gradiente de pressão, gerando um pico de densidade 

eletrônica nas latitudes de 10 a 20 graus (Norte e Sul), como representado pela Figura 6. À noite, o campo 
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17 
 
elétrico é direcionado para oeste, e a deriva se inverte para baixo, cessando o efeito fonte. Mas, antes da 

inversão da deriva, nos horários próximos ao pôr do Sol, a deriva vertical se intensifica devido ao 

desenvolvimento dos campos elétricos do dínamo, intensificando o efeito fonte, ocorrendo o pico pré-

inversão, e podendo gerar um segundo pico de densidade eletrônica nas regiões de baixas latitudes  

(p.ex., Dal Poz, 2010). 

 

FIGURA 6 – Representação do Efeito fonte. Fonte: Dal Poz, (2010). 

 

2.5 DISTÚRBIOS IONOSFÉRICOS  

A investigação de possíveis irregularidades na ionosfera se faz necessário para esta pesquisa, 

devido a um dos objetivos, que é a filtragem das perturbações ionosféricas de outras origens para que 

possamos identificar possíveis perturbações de origem sísmicas.  

2.5.1 BOLHAS DE PLASMA 

As bolhas de plasma (Figura 7) constituem de regiões onde a densidade do plasma ionosférico 

é fortemente reduzida em relação à sua vizinhança. O comportamento das bolhas de plasma tem sido 

estudado através de várias técnicas de observações, principalmente, ópticas e de radio (Sobral et al., 

1980a; Sobral et al., 1980b; Sahai et al., 1999; Sahai et al., 2000; Pimenta et al., 2001; Santana et al., 2001; 

Takahashi et al., 2001; Pimenta, 2002; Sobral et al., 2002; Pimenta et al., 2003; Chu et al., 2005). A 

radiação solar é a principal fonte de energia da ionosfera e produz um efeito de dissociação que produz o 

chamado plasma ionosférico e, sendo assim, a região da ionosfera terrestre apresenta características bem 

peculiares no seu comportamento e dinâmica.  

Na região F da ionosfera noturna, a deriva de plasma na região equatorial é devida 

essencialmente a campos elétricos, pois as linhas de campo magnético são basicamente horizontais e 

dessa forma, o vento meridional não contribui, por exemplo, no movimento vertical do plasma. Já em 

baixas latitudes, devido à inclinação das linhas de campo magnético, a deriva vertical é devida tanto ao 

campo elétrico quanto ao vento meridional (Pimenta, 2002; Pimenta et al., 2003).  

A instabilidade Rayleigh-Taylor (Figura 8) é aceita pela comunidade como responsável pela 

geração de bolhas de plasma. Rayleigh-Taylor é uma instabilidade de interface entre dois fluidos de 

diferentes densidades, que ocorre quando o fluido mais leve empurra o fluido mais pesado (Sobral et al., 

2002).  
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As bolhas de plasma são formadas logo após o pôr do Sol, transição dia e noite, e sua 

ocorrência pode se estender no período da noite durando de 4 a 6 horas, em alguns casos chegando até a 

madrugada do dia seguinte. Originam-se na ionosfera equatorial e se constituem de regiões onde a 

densidade de plasma é drasticamente reduzida, na qual a densidade eletrônica dentro da bolha é 30 a 

50% menor com relação ao exterior (Mukherjee, 2003). 

             

 

Paulino et al. (2007), mostram o comportamento sazonal de bolhas de plasma na região 

tropical no período de setembro de 2000 a agosto de 2002, caracterizado pelo seu surgimento entre 

os meses de setembro e março dos dois anos de observação, sendo que nos outros meses as bolhas 

de plasma foram poucas vezes detectadas. Este comportamento sazonal é de muito ajuda para 

filtragem de eventos na ionosfera, a Figura 9 mostra que a ocorrência de bolhas de plasma no mês 

de agosto e mínima, lembrando que o objeto de estudo deste trabalho é o terremoto de 24 de 

agosto de 2011.  

 

FIGURA 9 – Porcentagem de ocorrência de bolhas de plasma durante os meses observados.  

Fonte: Paulino (2007) 

2.5.2 CINTILAÇÃO IONOSFÉRICA 

A ionosfera tem grande influência na propagação dos sinais GNSS, pois nesta camada existem 

diferentes fontes de erros que podem provocar nos sinais variações em sua: direção de propagação, 

velocidade de propagação, polarização e em sua potência. As cintilações ionosféricas são rápidas 

flutuações na fase e/ou na amplitude de um sinal GPS, causadas por irregularidades na densidade de 

elétrons ao longo do trajeto do sinal na ionosfera (CONKER et al., 2002).  

FIGURA 7 – Propagação e expansão de Bolha 

de plasma. 

       FIGURA 8 – Instabilidade Rayleigh-Taylor (RT) 
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Essas flutuações causam enfraquecimento e variações da fase do sinal recebido pelos 

receptores GPS, fazendo com que ocorra em muitos casos, a perda do sinal. Normalmente, essas 

irregularidades estão localizadas entre 200 e 600 km de altitude, ou seja, na camada F da ionosfera 

conforme ilustra a Figura 10. 

 

FIGURA 10: Irregularidades na densidade de elétrons da ionosfera. Fonte: Adaptado de Maini & Agrawal 

(2007). 

Os períodos de cintilação estão associados, geralmente, com a existência de pequenas 

regiões com irregularidades na densidade dos elétrons (CONKER et al. 2002), porém também podem estar 

associados as regiões denominadas como “bolhas ionosféricas”, que ocorrem onde a densidade do plasma 

ionosférico é drasticamente reduzida, causando um aumento da ocorrência de cintilações ionosféricas. Os 

efeitos da cintilação ionosférica variam de acordo com a localização geográfica, horário local, estação do 

ano, ciclo solar, dentre outros fatores. No entanto, as cintilações ionosféricas com maior frequência 

ocorrem na região equatorial próxima às latitudes geomagnéticas entre 10o N/S e 20o N/S, e nas regiões 

auroral (latitudes geomagnéticas entre 65o e 75o) e polares (latitudes geomagnéticas maiores que 75o). As 

cintilações ionosféricas que ocorrem nas regiões de altas latitudes (região auroral) e na região equatorial 

surgem de distintos fenômenos físicos. Na região auroral, a ocorrência da cintilação é devida às 

tempestades geomagnéticas. No caso da região equatorial, a cintilação está relacionada mais diretamente 

com a anomalia equatorial, e principalmente com as bolhas de plasma (Kintner et al., 2009), Figura 11 . 

 

FIGURA 11 - Frequência na ocorrência de cintilação. Fonte: Adaptado de Kintner Jr., Humphreys e Hinks 

(2009). 

Observa-se que na região equatorial há uma faixa estreita com menor frequência de 

ocorrência de irregularidades, sendo os efeitos significativos nas cristas da anomalia equatorial de 

ionização em relação à região do equador geomagnético. 

No Brasil, por estar localizado na região equatorial, os efeitos da cintilação ionosférica 

ocorrem com maior intensidade e tem duração em média de 4 horas após o pôr do sol. Os maiores índices 

de cintilação ocorrem durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro e os mínimos ocorrem durante 
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os meses de setembro, outubro, novembro e março (Paulino et al. 2007). No entanto, cabe acrescentar 

que a magnitude e a frequência das cintilações são correlacionadas com o ciclo solar, que possuem picos 

de máxima atividade solar em intervalos de 11 anos, sendo que o último ocorreu no ano de 2014. 

Portanto, em épocas de alta atividade solar, os efeitos de cintilação são potencializados. 

 

2.5.3 CINTILAÇÃO ÍNDICE S4 

Um índice utilizado para caracterizar a variação da potência de um sinal ao longo do tempo é 

o índice S4. Tal índice é um desvio padrão da intensidade do sinal em relação à média calculada a cada 

minuto (VAN DIERENDONK, 2001). O índice de cintilação S4 tem sido amplamente utilizado para 

quantificar a magnitude das cintilações em amplitude de sinais transionosféricos, sendo definido pela 

dispersão da intensidade do sinal ao longo de um minuto dividido pela média dessa intensidade (I) do sinal 

recebido, como mostra a equação a seguir (Yeh e Liu, 1982 apud SILVA, 2009): 

 

sendo (I) a média do sinal a cada minuto. 

O índice S4 é adimensional e alguns limiares para a determinação da intensidade da cintilação 

são apresentados por diversos autores. Conker et al (2002) definem S4 = 0 para ausência de cintilação e  

S4 = 1 para cintilações forte. Tiwari et al. (2011) adotam intervalos classificados como fraco (S4 < 0,5), 

moderado (0,5 ≤ S4 ≤ 1,0) e forte (S4 > 1,0). Nesta pesquisa, os limiares considerados serão os adotados 

pela International Telecommunication Union (2012), de modo análogo à Tiwari et al. (2011), três intervalos 

são adotados na classificação: fraco (S4 < 0,3), moderado (0,3 ≤ S4 ≤ 0,6) e forte S4 > 0,6).  As Figuras 12 e 

13 apresentam o índice S4 para um período de cintilação no ano 2011 para cidades de Puerto Maldonado 

e Pucallpa respectivamente, as duas cidades no Peru e dentro da área de preparação do terremoto 

24/08/2011. As Figuras 12 e 13 mostram a média diária do índice S4 total (L1) (Dados GPS; máscara de 

elevação de 10 graus). As células em cinza indicam ausência de dados. O índice S4 mostra uma incidência 

muito fraca de cintilações e por consequência um menor número de bolhas de plasma para o mês de 

agosto de 2011, mês do terremoto em estudo. 
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FIGURA 12 – índice S4 Cidade de Puerto Maldonado, Peru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Figura 14 mostra o comportamento do índice S4 na América do Sul quatro dias antes do 

terremoto de 24/08/2011 e dia do próprio terremoto. Além disso, mostra uma correlação com os relatos 

de Paulino et al. (2007), que o mês de agosto tem baixa incidência de bolhas de plasma e 

consequentemente baixas ocorrências de  cintilações, que para finalidade desta presente pesquisa é um 

fator importante. Note que o índice S4 está na faixa de classificação como de intensidade fraca, sendo 

assim a escolha do horário e dos dias anteriores se deu ao fato de comparar com o dia do evento. 

 

 

 

http://is-cigala-calibra.fct.unesp.br/is/ismrtool/calendar-view/stationReport.php?station=LPMO 

 

 

http://is-cigala-calibra.fct.unesp.br/is/ismrtool/calendar-view/stationReport.php?station=LPUC 

http://is-cigala-calibra.fct.unesp.br/is/index.php 

FIGURA 13 – Índice S4 Cidade de Pucallpa, Peru. 

http://is-cigala-calibra.fct.unesp.br/is/ismrtool/calendar-view/stationReport.php?station=LPMO
http://is-cigala-calibra.fct.unesp.br/is/ismrtool/calendar-view/stationReport.php?station=LPUC
http://is-cigala-calibra.fct.unesp.br/is/index.php
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FIGURA 14 – Comportamento do índice S4 América do Sul, 4 dias antes e no dia do terremoto de 

24/08/2011 http://lisn.igp.gob.pe/data/#. 

 

 

 

http://lisn.igp.gob.pe/data/
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2.5.4 ONDAS DE GRAVIDADE 

                  Ondas de gravidade são perturbações ondulatórias que se propagam horizontal e verticalmente 

na atmosfera, tendo períodos característicos variando desde minutos até horas e escala espacial que vai 

de algumas dezenas a milhares de quilômetros (p.ex., WRASSE et al., 2007). Na baixa atmosfera tais ondas 

surgem, principalmente, devido ao balanço entre a força de gravidade e o gradiente de pressão, que 

atuam sobre um parcela do fluido atmosférico. O termo onda de gravidade é devido à força restauradora 

exercida sobre a parcela que, quando afasta de sua posição de equilíbrio, tende a retornar devido a ação 

da gravidade.  

                  As ondas de gravidade recebem crescente atenção devido a 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 nestas regiões (TAKAHASHI et al., 1999). Devido ao decréscimo vertical da densidade com 

a altitude a conservação de energia resulta que a amplitude da onda de gravidade cresça com a altitude 

até atingir um nível no qual as ondas não suportam mais as oscilações e sofrem uma ruptura, provocando 

a transferência de energia para o meio (BEER, 1974).  

                    De acordo com Taylor et al. (1990), Liu (1992), Murayama et al. (1994), Gavrilov et al. (2001) e 

Sato et al. (2009) existem inúmeras fontes que são atribuídas a geração de ondas de gravidade, dentre as 

quais cabe ressaltar distúrbios troposféricos como frentes climáticas, tempestades, jatos de ar, ciclones, 

fluxo de ar sobre montanhas e outros. Gravilov et al. (2001) reforça que turbulências atmosféricas são 

importantes fontes de ondas de gravidade. Algumas fontes não muito comuns para a geração de ondas de 

gravidade na baixa atmosfera são erupções vulcânicas, terremotos, tufões e explosões nucleares (LIU, 

1992). Segundo Fritts e Luo (1993) ondas de gravidade na baixa atmosfera podem ser geradas através de 

ajustes geostrófico, ou seja, ajuste do vento aos campos de massa em elevadas altitudes devido ao 

equilíbrio entre pressão atmosférica e a força de Coriolis. Existem vários tipos de ondas atmosféricas que, 

de acordo com seu período e interesse geofísico, podem ser classificadas como: ondas de gravidade, 

marés atmosféricas, ondas planetárias e ondas de Kelvin (LASTOVICKA, 1977). 

 

Tabela 3 – Classificação das perturbações atmosféricas fundamentais quanto ao período e a importância 

geofísica. Fonte: Adaptado de Lastovika (1997). 

Cada tipo de onda da Tabela 3 proporciona interesses particulares em pesquisadores desde a 

baixa até a alta atmosfera. As ondas de gravidade em função do enfoque desta pesquisa desperta grande 

interesse, tendo em vista que podem afetar desde fatores climáticos na baixa atmosfera até o perfil da 

densidade de elétrons em altitudes acima de 60 km, configurando-se como um importante mecanismo de 

acoplamento entre as camadas da atmosfera (HOLTON, 2004). 
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3.0 TERREMOTO 

Abalo sísmico ou terremoto é um tremor da superfície terrestre produzido por forças naturais situadas no 

interior da crosta terrestre e a profundidades variáveis. Os abalos são causados pelo choque de placas 

rochosas situadas a profundidades que vão desde 50 até 900 km abaixo do solo. A maioria dos abalos 

sísmicos é de origem natural da Terra, são chamados de sismos tectônicos. A força das placas tectônicas 

desliza sobre a astenosfera podendo colidir, afastar-se ou deslizar-se uma pela outra. 

 

FIGURA 15: Apresentação esquemática dos diferentes tipos de bordas de placas tectônicas, semelhantes 

aos movimentos que ocorrem na Placa de Nazca e a Placa América do Sul. Fonte: Ionospheric Precursors 

of Earthquakes, Pulinets (2004, Cap. 1 p. 2 e 3). 

                  Sismo de origem tectônica, os quais são comumente produzidos pelo movimento convergente 

das placas litosféricas conhecido como subducção. A sismicidade da região aqui estudada se deu pela 

convergência das placas de Nazca e da América do Sul, a placa de Nazca por baixo da Placa América do Sul 

(Tavera, 2012). 

3.1 CAMPO MAGNÉTICO DA LITOSFERA 

A magnetização da litosfera dá origem a um campo magnético que pode ser mapeado por 

satélites de baixa órbita, como foi demonstrado pelas missões POGO (1967-1971) e Magsat (1979-

1980). Dados de alta qualidade do satélite CHAMP estão abrindo uma nova era no mapeamento de 

anomalias magnéticas litosféricas.  A magnetização da litosfera é devida a minerais magnéticos, 

principalmente magnetita com conteúdo variável em titânio. Estes titânios e magnetitas têm 

temperaturas Curie de 400ºC a 600ºC, acima das quais se tornam essencialmente não 

magnéticos. Portanto, a magnetização litosférica é limitada a uma camada de cerca de 10 km a 50 km de 

espessura, dependendo do fluxo de calor local. Esse fluido está em constante movimento, o que gera 

correntes elétricas e, por consequência, um campo magnético. Essa explicação, chamada de Teoria do 

Dínamo, é atualmente a mais plausível para compreender-se como é gerado o campo magnético do 

planeta (Maus et al., 2002). 

No campo magnético litosférico apenas comprimentos de onda menores que 2500 km são 

mensuráveis. Os comprimentos de onda mais longos são ofuscados pelo campo magnético muito mais 

forte gerado no núcleo líquido da Terra. O que geralmente é chamado de campo magnético litosférico é, 

na verdade, apenas sua parte de comprimento de onda menor. É por isso que algumas assinaturas em 

https://geomag.us/info/mainfield.html
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grande escala, como as dos escudos norte-americano e báltico, são divididas em anomalias menores. O 

campo litosférico escala com a força do campo principal, portanto, são particularmente fracos no Oceano 

Atlântico Sul e forte nas regiões polares. O campo magnético interno, chamado também de principal não é 

o único, há também o campo magnético externo gerado pelo vento solar e pela ionosfera (porção da 

atmosfera entre 50 e 1.000 km de altitude) e o campo crustal gerado pelas rochas magnéticas que existem 

na camada mais superficial da Terra. Todas essas fontes externas de magnetismo, porém, respondem por 

apenas 10% do magnetismo do nosso planeta. 

Campo magnético litosférico pode ser visualizado pelo modelo MF4 produzido a partir dos 

dados do satélite CHAMP. É exibido o componente vertical do campo magnético. MF4 é um modelo de 

campo que representa a parte visível do campo magnético da crosta terrestre. O modelo é dado como 

uma expansão harmônica esférica do potencial magnético escalar até o grau 90. Os coeficientes 1-15 são 

ajustados para zero, uma vez que esses coeficientes são mascarados pelo campo magnético principal com 

sua fonte no núcleo da Terra (Maus et al., 2007). As Figuras (16) e (17) mostram as visualizações do campo 

magnético litosférico a 50 km e 400 km de altitude respectivamente. 

 

 

FIGURA 16  Modelo MF4 campo magnético da crosta terrestre a 50 km de altitude.  

Fonte: http://models.geomag.org/MF4/MF4_Z_58.pdf (Acesso 01/09/2019) 

 

http://models.geomag.org/MF4/MF4_Z_58.pdf
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FIGURA 17 Modelo MF4 campo magnético da crosta terrestre a 400 km de altitude. 

Fonte: http://models.geomag.org/MF4/MF4_Z_400.pdf (Acesso 01/09/2019). 

O movimento das placas tectônicas, chamado também de cisalhamento ou deformação, 

induz campos elétricos, correntes e campos magnéticos (Sanford, 1971). Há muito se especula que os 

terremotos produzem perturbações mensuráveis no campo magnético (Larsen, 1971; Tyler, 2005). Os 

magnetômetros fornecem condições para identificar esses pequenos sinais de precursores de terremotos.  

 

3.2 CLIMA SÍSMICO 

Monitoramento geoespacial de perturbações sismogênicas e o uso de sensores não sísmicos 

ganhou impulso na última década (Klausner et al. 2014, 2016a, b; Reddy et al. 2016). O Clima Sísmico tem 

como base o estudo do ambiente eletrodinâmico do acoplamento Litosfera-Atmosfera-Ionosfera (LAI) e 

técnicas de análise de dados geofísicos aplicadas a casos específicos e revisão das discussões de 

interpretação física. Quanto à investigação de eventos sismogênicos, este estudo foca na análise das 

variações geomagnéticas, principalmente, na caracterização e situação do evento em estudo, a fim de 

contribuir para uma melhor compreensão dos campos magnéticos induzidos por terremotos. 

                  Atualmente, o clima sísmico tem sido um tópico abordado por diversos autores na literatura, 

tanto em estudos observacionais (Balasis, G.; Mandea, M., 2007; Manoj et al., 2011; Toh et al., 2011; 

Utada et al., 2011; Klausner et al., 2014), como em teóricos (Tyler, 2005; Kherani et al., 2012; Minami, T.; 

Toh, H., 2013; Zhang et al., 2014; Pulinets, 2004; Klausner et al., 2015). 

                   Atividades sísmicas estimularam o desenvolvimento de processos intensos na atmosfera 

sobrejacente ao epicentro, aquecimento da atmosfera inferior, mudanças bruscas em seus parâmetros 

eletro-físicos, a geração de ondas e a formação de correntes elétricas externas. Processos na parte inferior 

da atmosfera (ondas sísmicas, aquecimento da atmosfera e injeção de gases) resultam na geração e 

propagação de ondas de gravidade, que podem perturbar a ionosfera (Gokhber et al., 1996).  

http://models.geomag.org/MF4/MF4_Z_400.pdf
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Terremotos afetam a atmosfera sobrejacente e a ionosfera, gerando ondas atmosféricas que 

também induzem campos magnéticos. Essas ondas atmosféricas englobam ondas Rayleigh, ondas de 

gravidade acústica e ondas de gravidade (Khenari et al., 2012).  

Embora existam poucos relatos que sugerem uma possível excitação de pulsações 

geomagnéticas por terremotos (Golikov et al., 1985; Pokhotelov et al., 1995). Uma pulsação geomagnética 

pode ser gerada através do cisalhamento lento das placas tectônicas que armazenam energia potencial 

elástica, com período de aproximadamente 3,6 minutos a 12 minutos (Iyemori, T. et al.,2005). Liu et al., 

(2012) mostraram que os movimentos verticais repentinos da superfície da Terra a partir da onda Rayleigh 

pode eficientemente criar/induzir perturbações mecânicas na atmosfera perto da superfície e que tais 

movimentos podem causar efeitos piezomagnéticos, eletro-cinético e de indução (dínamo). Davies (l990) 

mostrou que as ondas de gravidade geradas por sismos perto da superfície da Terra podem se propagar 

até a ionosfera e interagir com o gás ionizado. 

Mudança de tensão que acompanham a falha sísmica pode causar efeitos piezomagnéticos e 

consequentes anomalias magnéticas locais dependentes do tempo (Stacey, 1964; Nagata, 1970).  

Mudanças locais no campo magnético que acompanham os terremotos moderados a grandes têm sido 

observadas ativamente em regiões sujeitas a riscos de terremotos (Breiner, 1967; Smith e Johnston, 1976; 

Rikitake, 1979; Davis e outros, 1980; Shapiro e Abdullabekov, 1982; Davis e Johnston, 1983; Honkura e 

Taira, 1983; Johnston e Mueller, 1987).   

Os sinais precursores, embora altamente diversificados, podem ser causados por apenas um 

processo físico subjacente: a ativação de portadores de carga eletrônica altamente móvel em rochas que 

estão sujeitas a níveis cada vez maiores de estresse. Os portadores de carga são elétrons associados com 

O- em uma matriz de O2−, eles fluem da rocha estressada para o volume da rocha sem estresse, viajando 

em metros no laboratório, provavelmente quilômetros no campo. Na interface rocha-ar eles causam: (i) 

potencial de superfície positiva, (ii) ionização de campo de moléculas de ar, (iii) descargas de coroa 

(Freund, 2007a, Freund 2007b). A ionização maciça de ar antes de grandes terremotos aumenta a 

condutividade elétrica na coluna de ar levando a uma bolha de ar carregado positivamente que subirá 

para a altura estratosférica e através da mesosfera, puxando para baixo os elétrons no plasma ionosférico 

e pode causar perturbações ionosféricas, luzes sísmicas e comportamento anormal dos animais, bem 

como emissão infravermelha (Freund 2013) Figura 18. 
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FIGURA 18 - Ilustração de ionização de ar pré-terremoto ao nível do solo acima de uma futura região 

hipocêntrica. Fonte: Grant et al., 2015. 

Portanto, os terremotos foram sugeridos para causar um acoplamento similar entre a atmosfera inferior e 

superior (Rycroft, 2006). Kamogawa (2006) e Hayakawa (2006) resumiram três possíveis mecanismos de 

acoplamento Litosfera-Atmosfera-Ionosfera (Grant et al., 2015) como se segue: 

1 - Gases liberados do solo durante os movimentos antes do grande choque sísmico modulam as 

propriedades de toda a atmosfera. 

2 - Movimentos do solo excitam ondas de gravidade atmosféricas que se propagam para cima. 

3 - Radiação eletromagnética produzida por processos que atuam no solo antes de terremotos inicia 

efeitos ionosféricos. 

 

4.0 METODOLOGIA 

Inicialmente foram identificadas as condições geomagnéticas perturbadas, fenômenos 

meteorológicos, erupções solares, passagem do terminador solar que ocorreram durante o período pré-

terremoto, a fim de excluir as anomalias ionosféricas relacionadas a esses eventos.  

O plasma ionosférico foi caracterizado a partir de dados de TEC obtidos de estações IGS 

(International GNSS Service) localizadas nas vizinhanças do epicentro do terremoto. Foram utilizadas da 

rede IGS seis estações receptoras do sinal de GPS, quatro próximas a área de preparação do terremoto e 

duas fora da área de preparação do terremoto. O raio em torno do epicentro pode ser estimado com 

           onde a magnitude é igual a 7 na escala Richter, portanto, 1024 Km. 

O TEC foi obtido através dos dados RINEX (Receiver Independent Exchange format), 

adquiridos a cada 15 s, derivado de observações GPS-TEC usando o estágio de pré-processamento do 

algoritmo do Método de Interpolação do Ponto Local (LPIM), que usa uma função simples de 

mapeamento. O algoritmo LPIM foi desenvolvido pelo grupo argentino da Universidade de La Plata 

(Brunini et al. 2008). O VTEC foi calculado como os valores medianos de VTEC disponíveis acima de um 

ângulo de elevação de 55°, a cada 30 s, com a altura da ionosfera assumida em 350 km. 
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4.1 ANÁLISE DAS ANOMALIAS VTEC 

 

Identificamos possíveis distúrbios significativos nas observações do TEC utilizando o método 

de envelope estatístico: assumindo uma distribuição normal com média e o desvio padrão σ do TEC, os 

valores esperados de limites superior e inferior do envelope são a média ± 1,34σ. Se os valores do TEC 

observados saírem dos limites inferior ou superior, então serão consideradas anomalias com 82% de 

confiabilidade (Klotz e Johnson, 1983). 

 

4.2 ANÁLISE WAVELET 

   

 As oscilações detectadas por satélites individuais durante os períodos que ocorreram as 

anomalias na envoltória do VTEC foram avaliadas utilizando a análise Wavelet para detectar possíveis 

ondas de gravidade relacionadas à ionosfera pré-sísmica. Trata-se de uma função capaz de decompor e 

analisar funções em diferentes escalas de frequência e de tempo. A decomposição de uma função com o 

uso de Wavelets é conhecida como transformada Wavelet e tem suas variantes contínuas e discretas. 

Graças à capacidade de decompor as funções tanto no domínio da frequência quanto no domínio do 

tempo, as funções Wavelet são métodos poderosos para a análise de sinais na área da Física.  

Nesta pesquisa a análise Wavelet é utilizada para analisar as flutuações do TEC dos satélites 

individuais para se obter informações de possíveis eventos de ondas de gravidade pré-sísmica, analisando 

seu período característico e horário de ocorrência.  

A Figura 19 mostra exemplo da análise Wavelet para o dia do terremoto. (a) A amplitude 

VTEC após subtração da variação lenta para detectar períodos maiores. (b) Espectro de potência 

Wavelet/flutuação da amplitude, com regiões com níveis de confiança maiores 95% (mostrado com 

contornos pretos) e as áreas de hachura indicando as regiões onde acima da borda os efeitos se tornam 

importantes. (c) A intensidade da flutuação de amplitude por período. (d) Intensidade da flutuação de 

amplitude para cada instante. Note que painel (c) mostra um uma flutuação de período de 14 minutos que 

pode estar associada a uma onda de gravidade. 

 

FIGURA 19 – Exemplo da análise Wavelet de TEC para o satélite PRN15 das 2:15 às 3:45 UT do dia 

24/08/2011 para a estação AREQ, (LT=UT -5). (a) A amplitude VTEC após subtração da variação lenta para 

detectar períodos maiores. (b) Espectro de potência Wavelet/flutuação da amplitude. (c) A intensidade da 

flutuação de amplitude por período. (d) Intensidade da flutuação de amplitude para cada instante. Fonte: 

Acervo do próprio autor. 
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4.3 ANÁLISE DAS ANOMALIAS NO CAMPO MAGNÉTICO SUPERFICIAL 
 

As flutuações do campo magnético superficial foram analisadas através de medições feitas 

por magnetômetros durante os períodos que ocorreram as anomalias na envoltória do VTEC, foram 

utilizados dados do INTERMAGNETIC (Rede de observatórios geomagnéticos) das estações Huancayo 

(Peru) e Kourou (Guiana Francesa), os dados são referentes à componente H(nT) de cada estação. As 

estações foram escolhidas pelos seguintes critérios, primeiro, as duas estações estão próximas do equador 

magnético, fato que possibilita a comparação com o índice Dst, ou seja, se as flutuações do campo 

magnético superficial é local ou em todo equador magnético do planeta, segundo critério, a estação 

Huancayo (HUA) está dentro da área de preparação do terremoto e a estação Kourou (KOU) está fora da 

área de preparação, o que é um fator importante para comparação de dados.  Para geração dos gráficos 

foram feitas da seguinte forma: identificamos os dias magneticamente calmos, referência para os dias 

calmos, https://www.gfz-potsdam.de/Kp-index/ , 02, 03, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 30 e 31, destes dias 

gerou-se uma média de dias calmos para o mês de agosto, a partir desta média foi calculado um desvio 

padrão, produzindo um limite superior e inferior (envelope estatístico ± 1,34σ).  

 

A analise de anomalias do campo magnético superficial é similar a da envoltória de VTEC para 

identificação das anomalias no campo magnético. Se os valores do campo magnético superficial 

ultrapassarem os limites deste envelope estatístico, ou seja, se a componente H observada sair dos limites 

inferior ou superior, então um sinal anormal é detectado em um nível de confiança de cerca de 82%. 

  

 

5.0 RESULTADOS OBSERVACIONAIS  

A investigação de ocorrência de possíveis precursores de terremotos se dá pelo seguinte 

roteiro, identificar os dias e horários de possíveis anomalias do VTEC associadas a efeitos pré-sísmicos, em 

seguida são avaliadas a ocorrência de anomalias no campo magnético superficial associado a esses efeitos 

pré-sísmicos, e por último são investigadas as possíveis ocorrências de ondas de gravidade dentro da 

região de preparação do terremoto. As investigações foram feitas sempre no mesmo intervalo de tempo 

respeitando os horários e dias das anomalias observadas no VTEC, quando seus valores ultrapassam os 

limites das envoltórias de ± 1,34σ, significando uma confiabilidade acima de 82%.  

 

5.1 ANOMALIAS VTEC 

Nesta seção serão apresentados os valores do TEC no intervalo que compreende o dia 12 até 

dia 25 de agosto, este intervalo de tempo foi escolhido para a análise por se tratar de dias 

geomagneticamente calmos.  

A Figura 20 mostra a localização geográfica das estações receptoras GPS e as estações dos 

magnetômetros da rede INTERMAGNETIC, mais a localização geográfica do epicentro do terremoto de 24 

de agosto de 2011 que ocorreu próximo à cidade de Pucallpa no Peru. 
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FIGURA 20 – Localizações geográficas das estações receptoras GPS, estações INTERMAGNETIC e do 

epicentro – Fonte: Adaptado Google-Maps. 

 

A tabela 4 mostra latitude e longitude e suas respectivas siglas das estações receptoras GPS e 

das estações INTERMAGNETIC utilizadas neste estudo mais as coordenadas do epicentro. A Figura 21 

mostra as variações do VTEC para cada estação receptora e suas respectivas distâncias do epicentro do 

terremoto, no painel inferior da figura temos as variações do índice geomagnético Dst, que nos mostra 

uma perturbação no campo magnético do dia 5 a 13 de agosto de 2011 referente a uma tempestade 

geomagnética intensa. 

 

Estações receptoras GPS 

Sigla Cidade/País Latitude Longitude 

RIOP Riobamba/Equador -1,6506 -78,6511 

IQQE Iquique/Chile -20,2735 -70,1317 

BOGT Bogota/Colombia 4,6400 -74,0809 

AREQ Arequipa/Peru -16,4654 -71,4929 

BRAZ Brasília/Brasil -15,9474 -47,8778 

BRFT Fortaleza/Brasil -3,7183 -38,5434 

Estações INTERMAGNETIC 

HUA Huancayo/Peru -12,06513 -75,20486 

KOU 
Kourou/ Guiana 

Francesa 
5,15518 -52,64779 

Epicentro do Terremoto 

Próximo à cidade 
de Pucallpa/Peru 

-7,6441 -74,5063 

 

Tabela 4 – Estações receptoras GPS e INTERMAGNETIC utilizadas neste estudo, siglas, cidade, país e suas 

respectivas coordenadas geográficas, e em cor vermelha as coordenadas geográficas do epicentro do 

terremoto que ocorreu próximo à cidade de Pucallpa no Peru em 24 de agosto de 2011. 
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FIGURA 21 – Variações de VTEC (vermelho) observadas nas estações GPS nas vizinhanças do epicentro do 
terremoto de 24 de agosto 2011, com as médias dos dias calmos (preto) e as respectivas envoltórias 
superior (azul) e inferior (verde) referentes ao envelope ± 1,34σ. O painel inferior representa o índice 
geomagnético Dst. A área sombreada laranja mostra o período perturbado pela tempestade 
geomagnética. Fonte: Acervo do autor. 
 

A Figura 22, mostra o TEC diferencial, que é a diferença entre o VTEC do dia menos o VTEC 

médio dos dias calmos, para o intervalo de 13 dias antes, durante e 1 dia após o evento sísmico. A figura 

mostra que anomalias do TEC execederam as envoltórias poucas horas antes do início do terremoto de 24 

de agosto 2011 (17:46 UT)  00 – 14 UT nas 4 estações (RIOP, AREQ, BOGT e IQQE) localizadas na área de 

preparação. A estação IQQE apresentou anomalias o dia todo. A Figura 22 mostra também anomalias no 

TEC durante os dias 12 e 13 em todas as estações GPS, que podem estar associadas aos resquícios da 

tempestade geomagnética. O dia 14 mostra-se um dia com poucas variações e algumas vezes com o TEC 

observável no limiar das envoltórias, a estação AREQ sem dados para o dia. No dia 15 são vistas anomalias 
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bem intensas nas estações da zona de preparação do terremoto no intervalo de 00:00 a 12:00 UT, depois 

estas anomalias ficam no limiar das envoltórias no intervalo 12:00 a 18:00 UT e voltam a ficar intensas no 

intervalo de 18:00 a 00:00 UT em todas as estações. Os dias 16 e 17 praticamente sem anomalias 

significativas.  A partir do dia 18 as anomalias vão se intensificando até o dia do evento sísmico com 

regularidade aproximadamente as 14:00 LT, as anomalias vão variando de negativas a positivas neste 

intervalo de tempo. No dia 19 as estações RIOP, AREQ, BOGT e IQQE apresentam anomalias negativas no 

TEC das 18:00 as 19:00 UT. A estação RIOP apresenta anomalias significativas do dia 19 até o dia do 

terremoto nos horários 00 – 13h (UT) e 18 – 00h (UT). O mesmo acontece para a estação AREQ e BOGT 

(BOGT sem dados para dia 20). Em destaque a estação IQQE que mostrou alteração desde o dia 12, mas, a 

partir do dia 19 as anomalias do TEC foram significativas em quase todo intervalo de tempo com 

anomalias negativas e essas anomalias duraram 24 horas. 

 

FIGURA 22 – VTEC diferencial em unidades de sigma entre os dias 12 e 25 de agosto de 2011, as 

linhas vermelhas tracejadas representam as envoltórias (± 1,34 sigma) a linha verde na vertical 

representa o momento que ocorreu o terremoto de 24 de agosto de 2011 (17:46 UT)  e painel inferior 

mostra o índice  Dst. Fonte: Acervo do autor. 
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A maioria das anomalias do VTEC pré-sísmicas ocorreram aproximadamente no mesmo 

intervalo de tempo entre 13 e 20 horas UT para todas as estações dentro da área de preparação com 

duração de 40 minutos até 8 horas, o que condiz com os relatos de Pulinets e Legen’ka (2003) que 

obtiveram desvios positivos ou negativos para precursores sísmicos e que não excederam o intervalo de 

tempo de 4 a 6 horas e para terremotos fortes podendo chegar até 12 horas. A Figura 22 mostra a 

evolução das anomalias de TEC possivelmente associadas a precursores do terremoto no decorrer de 12 a 

18 de agosto em todas as estações, a partir do dia 18 até o horário do terremoto estas anomalias se 

intensificaram, com destaque as estações AREQ e IQQE. Como as anomalias do VTEC ocorreram durante o 

período geomagneticamente calmo, de acordo com o índice Dst (-20nT   Dst   10 nT), elas podem ser 

atribuídas a possíveis precursores do terremoto de 24 de agostos de 2011. Após o evento sísmico todas as 

estações apresentaram anomalias nas envoltórias VTEC. Nas estações BRAZ e BRFT que estão fora da área 

de preparação do terremoto as anomalias do TEC podem ser atribuídas a uma redistribuição do plasma 

ionosférico associado à anomalia equatorial de ionização prévia ao terremoto como relatado pelo 

Oikonomou et. al (2016). 

 

5.2 ANOMALIAS DO CAMPO MAGNÉTICO SUPERFICIAL 

Nesta seção serão analisadas as flutuações do campo magnético superficial utilizando as 

medições feitas por magnetômetros durante os períodos que ocorreram as anomalias na envoltória do 

VTEC, os dados sãos fornecidos pelo INTERMAGNETIC (rede de observatórios geomagnéticos), foram 

selecionadas as medições de dois observatórios, o da cidade de Huancayo no Peru (HUA 12,03°S/75,12°O), 

3259 m acima do nível do mar e 416 km distante do epicentro e o da cidade de Kourou na Guiana 

Francesa   (KOU 5,16°N/52,64°W), 10 m acima do nível do mar e 2859 km distante do epicentro, ambas 

próximas do equador magnético. O objetivo desta análise é comparar e associar as anomalias do campo 

magnético superficial com as anomalias da ionosfera pré-sísmica. As anomalias do campo magnético 

superficial foram comparadas com o índice Dst, que é a média do ΔH em torno do equador magnético, se 

o índice Dst apontar como dia geomagneticamente calmo, a perturbação pode ser considerada local, 

portanto, a anomalia observada pode estar associada a um possível precursor de terremoto. 

A Figura 23 mostra a ocorrência de uma tempestade geomagnética intensa do dia 5 até 13 de 

agosto, vista também nos índices Dst, Kp e AE (Figura 5). A cidade de Huancayo (Peru) tem o campo 

magnético maior comparado com a cidade de Kourou (Guiana Francesa), de acordo com alguns 

pesquisadores (p.ex., Honkura, 2002; Gershenzon, 1993) a proximidade da cidade de Huancayo com a 

falha tectônica e em consequência com o cisalhamento das placas pode causar efeito de indução 

(dínamo), alterando o campo magnético da superfície. 

As anomalias das estações Huancayo (HUA) e Kourou (KOU) ocorrem poucas horas antes do 

início do terremoto de 24 de agosto 2011 (17:46 UT), as anomalias foram mais intensas durante 00 – 14 

UT, a estação Huancayo (HUA) apresentou anomalias o dia todo, já a estação Kourou que esta fora da área 

de preparação do terremoto estas anomalias foram menos intensas durante 00 – 10 UT. As anomalias 

observadas na componente H representa uma boa correlação com as anomalias observadas no VTEC no 

mesmo intervalo de tempo. 
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FIGURA 23 – Variações do ΔH (vermelho) observadas nas estações de magnetômetros em solo. As médias 

dos dias calmos (preto) e as respectivas envoltórias superior (azul) e inferior (verde), a linha tracejada azul 

representa o dia e a hora (UT) do terremoto. Fonte: Acervo próprio do auto. 
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A Figura 24 mostra as variações da componente (H) para o intervalo de 13 dias antes, durante 

e 1 dia após o evento sísmico, o mesmo intervalo de tempo analisado para anomalias VTEC durante o 

período geomagneticamente calmo. A Figura 24 mostra uma boa correlação com as anomalias observadas 

no VTEC (Figuras 21 e 22) com uma diferença de tempo, ou seja, a anomalia é observada primeiro no 

campo magnético superficial, depois de 2 a 4 horas é observada no VTEC. Exemplo deste atraso ocorreu 

no dia 20 onde a anomalia foi vista no campo magnético superficial na estação Huancayo as 18:00 UT e 

vista na estação RIOP as 21:00 UT. 

 

FIGURA 24 – Variações da componente H (vermelho) observadas nas estações INTERMAGNETIC de 

Huancayo no Peru, próximo do epicentro do terremoto e Kourou na Guiana Francesa que está fora da área 

de preparação do terremoto, com as médias dos dias calmos (preto) e as respectivas envoltórias superior 

(azul) e inferior (verde) referentes ao envelope ± 1,34σ. A reta azul tracejada na vertical representa o 

terremoto de 24 de agosto de 2011 (17:46 UT), para este intervalo de tempo analisado o índice 

geomagnético Dst está classificado como fraco (-20nT   Dst   10 nT). Fonte: Acervo do autor. 

A Figura 25 mostra as variações de VTEC para as estações RIOP e AREQ e as anomalias no 

campo magnético superficial para estação HUA. As 3 estações foram selecionadas para comparações por 

se encontrarem na zona de preparação do terremoto. No dia 14 são vistas anomalias para estação HUA no 

intervalo 15 – 00 UT o que corresponde com as anomalias na estação RIOP no intervalo 20 – 00 UT, a 

estação AREQ sem dados para o dia. O dia 15 foi excluído da avaliação, pois, neste dia o índice Kp foi 

maior que 4 (Figura 5), o que mostra anomalias externas, ou seja, fora do acoplamento litosfera-

atmosfera-ionosfera. Os dias 16 e 17 apresentam anomalias significativas na estação HUA no intervalo    

12 – 21 UT o que tem boa correlação com as anomalias observadas nas estações RIOP e AREQ para o 

intervalo 18 – 00 UT. Do dia 18 a 21 observa-se uma regularidade nas anomalias, tanto no VTEC para as 
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estações RIOP e AREQ como no campo magnético superficial na estação HUA, as anomalias se apresentam 

primeiro em HUA no intervalo de 15 – 19 UT e depois nas estações RIOP e AREQ no intervalo de 18 – 00 

UT. Do dia 22 até o início do evento sísmico foram observadas anomalias mais intensas em todas as 

estações, em destaque para o dia 24 em que a estação HUA apresenta anomalia significativa de 00 – 15 UT 

e quase no mesmo intervalo de tempo nas estações RIOP e AREQ. Ainda no dia 24, de 15 UT até o 

momento do terremoto, 17:46 UT, foi observada uma diminuição das anomalias em todas as estações. As 

anomalias no intervalo de 00 – 05 UT foram observadas nas estações RIOP e AREQ em simultâneo com a 

estação HUA em todo intervalo de tempo analisado, excluindo o dia 14 para estação AREQ, pois, não há 

dados para esse dia. Vale ressaltar que, quanto mais significativa forem a anomalias no campo magnético 

superficial, mais intensas são as anomalias observadas no VTEC.  

Logo após o terremoto as estações RIOP e AREQ apresentam anomalias significativas, mas, na 

estação HUA para o campo magnético superficial cessaram as anomalias, mas, este fato pode estar 

relacionado com o atraso de 2 a 4 horas que a estação HUA apresenta em relação à RIOP e AREQ, ou seja, 

as anomalias observadas nas estações RIOP e AREQ logo após o terremoto podem estar associadas às 

anomalias do campo magnético superficial de horas antes.  

 

FIGURA 25 – Anomalias no VTEC das estações RIOP e AREQ e anomalias no campo magnético para 

estação HUA. Linha preta vertical representa o momento do terremoto. Fonte: Acervo do autor. 
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As anomalias do campo magnético superficial da estação KOU foram de baixa intensidade em 

comparação com a estação HUA para o intervalo de tempo avaliado, o fato se deve que estação KOU estar 

fora da área de preparação do terremoto, 2859 km distante do epicentro, o que mostra um fator 

importante para presente pesquisa, pois sugere que as anomalias do campo magnético da estação HUA 

são localizadas, portanto, estas anomalias observadas na Figura 25 podem ser atribuídas a possíveis 

precursores de terremotos.  

 

5.3 ANÁLISE WAVELET ANOMALIAS TEC 

Nesta seção serão utilizados satélites individuais durante os períodos que ocorreram as 

anomalias na envoltória do VTEC e foram avaliadas utilizando a análise Wavelet para detectar possíveis 

ondas de gravidade relacionadas à ionosfera pré-sísmica. 

A análise Wavelet foi baseada no intervalo de tempo em que foram observadas anomalias do 

VTEC em associação com as do campo magnético superficial. A investigação se inicia dia 17 de agosto 2011 

(Doy: 229) até o dia 24 de agosto (Doy:236) dia do terremoto, dias considerados geomagneticamente 

calmos. As estações utilizadas foram RIOP e AREQ, estações estas que estão dentro da área de preparação 

do terremoto. A análise Wavelet revelou que as ocorrências das anomalias em VTEC ocorreram mais 

intensamente nos horários entre 00:00 – 05:00 UT e 12:00 – 21:00 UT.  

A seguir serão apresentados os resultados de algumas análises Wavelet por estação para os 

dias 17, 19, 22, 23 e 24 de acordo com os horários que foram identificados possíveis ondas de gravidade 

associadas ao evento pré-sísmico, obedecendo à ordem crescente de afastamento do epicentro, ou seja, 

RIOP e AREQ. 

As Figuras 26 e 27 mostram os mesmos dias para intervalo de tempo semelhante para 

observação de onda de gravidade de possível origem pré-sísmica, com exceção do dia 24 de agosto que 

não apresentou onda de gravidade no mesmo intervalo de tempo para as estações RIOP e AREQ, mas está 

presente na análise por se tratar do dia do evento do terremoto. 

A Figura 26 mostra a análise Wavelet das flutuações do TEC para a estação RIOP obtidas a 

partir das medições dos satélites individuais (PRN) que passaram sobre a área sísmica para os dias 17, 19, 

22, 23, e 24 de agosto. A analise Wavelet mostra flutuações de TEC nos intervalos 3:00 – 04:30 UT,     

12:10 – 14:30 UT e 21:00 – 22:00 UT com duração média que não ultrapassa os 40 min, com períodos em 

torno de 8 a 14 min. Vale ressaltar o satélite PRN15, (Figura 26B), que a flutuação foi observada de       

3:30 – 4:25 UT  o que corresponde aproximadamente 22:30 – 23:15 LT do dia anterior, esta flutuação do 

TEC pode estar associada a transição dia e noite, que causam flutuações com períodos semelhantes aos 

investigados (Somsikov, 1991), horário do pôr do Sol na estação RIOP 18:00 LT, assim, esta onda de 

gravidade com grande intensidade pode ter origem de ambos os efeitos, ou seja, transição dia e noite e do 

eminente terremoto, sendo que o segundo efeito pode causar um reforço das flutuações de TEC 

produzidas pelas ondas de gravidade. Observa-se no dia 22, (Figura 26B), até o dia do eminente terremoto 

as anomalias foram diminuindo de intensidade, (Figuras 26C e D). A Figura 26E sem anomalias 

significativas tem a função de referência para facilitar a comparação entre variações de TEC em dias 

diferentes. A Figura 26A, dia 17, com presença de onda de gravidade e uma flutuação de período 

aproximado de 14 min. A (Figura 26B), dia 22, mostra a presença de onda de gravidade com potência 

significativa e Figura 26E (referência) com a presença de ondas de gravidade com potência de baixa 

significância. 
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FIGURA 26 - Análise Wavelet de TEC para estação RIOP, (A): PRN4 Doy:229 (17/08/2011), (B): PRN15 

Doy:234 (22/08/2011), (C): PRN16 Doy:235 (23/08/2011), (D): PRN3 Doy:236 (24/08/2011), (E): PRN26 

Doy: 231 (19/08/2011). (LT=UT -5). Fonte: Acervo do autor. 
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A Figura 27 mostra as flutuações do TEC para a estação AREQ obtidas a partir das medições 

dos satélites (PRN) que passaram sobre a área sísmica por vários dias antes do terremoto: 17, 19, 22, 23, e 

24 de agosto. A analise Wavelet revelou flutuações de TEC nos intervalos de 02:30 – 03:25 UT,             

11:30 – 12:20 UT e 19:50 – 20:15 UT com duração de 20 a 50 min, com um período entre 8 a 14 min. A 

Figura 27A mostra o satélite PRN7 para o dia 17 com presença de onda de gravidade entre 19:50 – 20:15 

UT com período de 15 min; a Figura 27B mostra o satélite PRN15 para o dia 19 com presença de onda de 

gravidade entre 2:30 – 03:20 UT com período de 8 min, para esta Figura se faz a mesma observação feita 

para a estação RIOP, ou seja, a presença da onda de gravidade pode ter origem de ambos os efeitos, ou 

seja, transição dia e noite e do eminente terremoto, sendo que o segundo efeito pode causar um reforço 

das flutuações de TEC produzidas pelas ondas de gravidade. A Figura 27C mostra o satélite PRN22 para o 

dia 23 com a presença de onda de gravidade entre 11:30 – 12:20 UT com período de 8 min; a Figura 27D 

mostra o satélite PRN15 para o dia 24 com anomalia 2:40 – 3:25 UT com período de 14 min. Figura 27E 

(referência) mostra a presença de ondas de gravidade com potência de baixa significância. A Figura 27E 

tem a função de referência para facilitar a comparação entre variações de TEC em dias diferentes. 
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FIGURA 27 - Análise Wavelet de TEC para estação AREQ, (A): PRN7 Doy:229 (17/08/2011),(B) PRN23 

Doy:231 (19/08/2011), (C): PRN23 Doy:232 (20/08/2011), (D): PRN15 Doy:236 (24/08/2011), (E): PRN13 

Doy:229 (17/08/2011). (LT=UT -5). Fonte: Acervo do autor. 
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No dia 17 para as duas estações, RIOP e AREQ, foram observadas a presença de onda de 

gravidade para ambas as estações, a Figura 26A para estação RIOP mostra uma onda de gravidade com 

período de 14 min e duração no intervalo de tempo 21:30 – 21:50 UT e uma intensidade de potência de 

8.10-4, já para estação AREQ, Figura 27A, mostra a presença de onda de gravidade com período de 15 min 

e intervalo de tempo de 19:50 – 20:15 UT e com intensidade de potência de 16.10-4.  

O dia 22 para estação RIOP (Figura 26B) apresenta onda de gravidade de grande intensidade 

de potência igual a 1 e período de 8 min no intervalo de tempo de 3:30 – 4:20 UT. Para o mesmo dia a 

estação AREQ (Figura 27B) mostra a presença de onda de gravidade de intensidade de potência 3.10-1 com 

período de 8 min com intervalo de tempo de 2:40 – 3:20 UT. Dos dias analisados o dia 22 foi o que 

apresentou maior potência, devido ao horário estar relacionado com o pôr do Sol, para ambas as estações 

de aproximadamente as 18:00 LT, que causam ondas de gravidade de mesmo período característico, 

portanto, esta onda de gravidade com grande intensidade pode ter origem de ambos os efeitos, ou seja, 

transição dia e noite e do eminente terremoto, sendo que o segundo efeito pode causar um reforço das 

flutuações de TEC produzidas pelas ondas de gravidade.  

O dia 23 para estação RIOP (Figura 26C) apresenta onda de gravidade no intervalo de       

12:00 – 12:25 UT com período de 12 min e intensidade de potência 16.10-4. Para o mesmo dia a estação 

AREQ (Figura 27C) mostra a presença de onda de gravidade no intervalo de tempo 12:00 – 12:20 UT com 

período de 8 min e intensidade de potência de 2.10-4.  

O dia 24 a estação RIOP (Figura 26D) apresenta onda de gravidade no intervalo de tempo 

13:20 – 14:30 UT com período de 14 min e intensidade de potência 10.10-4 . Para estação AREQ no mesmo 

dia (Figura 27D) apresenta onda de gravidade no intervalo de tempo 2:40 – 3:25 UT, período de 15 min e 

intensidade de potência 3.10-2, bem mais intenso que em RIOP, devido ao horário que coincide com os 

efeitos de transição dia e noite que reforçam as ondas de gravidade. Para o dia 24 os intervalos de tempo 

das estações RIOP e AREQ não foram semelhantes, mesmo a estação RIOP apresentando anomalias no 

VTEC para o mesmo intervalo de tempo do que AREQ, estas anomalias foram de baixa intensidade, ou 

seja, para estação RIOP na análise Wavelet no intervalo de tempo 2:40 – 3:25 UT não apresentou onda de 

gravidade . 

O dia 19 para as estações RIOP (Figura 26E) e AREQ (Figura 27E) foi seleciona como referência 

para facilitar a comparação com os dias que apresentaram ondas de gravidade significativas, note que 

para as duas estações para o mesmo intervalo de tempo as ondas de gravidade são de baixíssima 

potência. 

As ondas de gravidade para as duas estações, RIOP e AREQ, tem uma boa correlação entre os 

dias analisados, a intensidade de potência tem seu pico no dia 22 nas duas estações e de baixíssima 

intensidade no dia 19 (figura de referência), já para os outros dias analisados não houve uma regularidade 

nas potências. A intensidade da flutuação de amplitude por período mostrou-se com certa regularidade 

em todos os dias analisados em torno de 15 minutos.  

Os períodos das flutuações de VTEC utilizando a análise Wavelet condizem com os das ondas 

de gravidade, e sugere estar associado à atividade pré-terremoto (Tabela 3), e pelo fato que os dias 

selecionados serem geomagneticamente calmos.  
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6.0 CONCLUSÃO 

A identificação e caracterização de potenciais precursores ionosféricos de TEC relacionados 

ao forte terremoto de 24 de agosto de 2011 no Peru foram investigados nesta pesquisa com a análise das 

anomalias do VTEC utilizando o método de envelope estatístico e comparando com as anomalias campo 

magnético superficial que apresentou boa correlação com as anomalias do VTEC para o mesmo intervalo 

de tempo, a análise Wavelet foi utilizada para identificação de possíveis ondas de gravidade relacionadas 

ao evento pré-sísmico. A análise Wavelet, também mostrou que oscilações TEC podem ocorrer alguns dias 

até algumas horas antes do terremoto dentro da área de preparação. As análises Wavelet foram 

observadas no intervalo de tempo 00 – 05 UT e 12 – 21 UT onde apresentou a maior ocorrências de onda 

de gravidade com períodos de 8 a 15 minutos e com duração que não ultrapassam 50 minutos. Um padrão 

semelhante de perturbações ionosféricas foram detectadas por He et al. (2012) que estudaram o 

terremoto de magnitude 9 na escala Richter em Tohoku em 11 de março de 2011. Nenovski et al. (2015) 

que descobriram que os aprimoramentos anômalos do TEC antes terremoto ocorreu predominantemente 

em torno de 13 – 19  UT. 

A análise Wavelet do TEC provou ser um método eficaz para determinar atividade sísmica 

através da identificação de onda de gravidade associadas ao evento pré-sísmico, bem como os efeitos 

causados pela transição dia e noite. Foram identificadas oscilações com períodos de minutos que podem 

ser terremotos iminentes. 

 Conforme dito na introdução as dificuldades de detecção destas anomalias estão 

relacionadas ao fato de que, primeiro, as anomalias ionosféricas ocorridas antes dos grandes terremotos 

são geralmente pequenas e muitas vezes encontram-se dentro da variabilidade diária, em segundo lugar, 

a filtragem das perturbações ionosféricas de outras origens, como tempestades geomagnéticas, 

cintilações, bolhas de plasma e ondas de gravidade. No desenvolver da pesquisa observou-se a 

necessidade de aprimorar o estudo das anomalias que ocorrem próximo ao equador magnético, 

principalmente devido ao fato de que o epicentro do terremoto encontra-se nesta região.  

A investigação de anomalias pré-terremotos usando a campo magnético superficial (ΔH) local, 

foi um fator inovador na pesquisa de precursores de terremoto. O campo magnético superficial adicional 

ao campo magnético local pode ser associado ao cisalhamento das placas que podem gerar campos 

magnéticos extra no solo (efeito dínamo) e perturbar o campo magnético principal. Este campo magnético 

superficial é confrontado com o índice Dst, onde se pode avaliar se as anomalias magnéticas se deu no 

equador magnético ou se foi apenas na área de preparação do terremoto. Um fator a ser observado ao 

campo magnético superficial é o fato de que  à detecção desses campos magnéticos induzidos devido ao 

evento analisado ter ocorrido num período geomagneticamente calmo, portanto, isso estabelece um 

desafio constante para o melhoramento de novas metodologias capazes de auxiliar de alguma forma 

nessas detecções. 

Todos esses efeitos relatados podem ter uma fonte unificada, o acoplamento Litosfera-

Atmosfera-Ionosfera, estes são um ambiente integrado, em que os fenômenos físicos estão relacionados 

entre si. Como base no modelo citado na introdução, os processos intensivos na litosfera e na atmosfera, 

como terremotos, são causas de efeitos eletrodinâmicos no plasma ionosférico todos esses processos são 

acompanhados por fenômenos eletromagnéticos e de plasma. 

A abordagem multitécnica adotada no presente estudo fornece informações adicionais na 

definição de possíveis precursores de terremotos ionosféricos e suas características e é altamente 

sugerido para futuros estudos de precursores de terremotos relacionados a distúrbios na ionosfera. 



44 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABDUL AZEEZ, K. K, C. MANOJ, K. VEERASWAMY, AND T. HARINARAYANA, 2009: Co-seismic EM signals in 

magnetotelluric measurement—a case study during Bhuj earthquake (26th January 2001), India. Earth 

Planets Space, 61, 973-981, doi: 10.1186/BF03352947. 

AFONIN, V. V., MOLCHANOV, O. A., KODAMA, T., HAYAKAWA, M., & AKENTIEVA, O. A. (1999). Statistical 

study of ionospheric plasma response to seismic activity: search for reliable result from satellite 

observations. In M. Hayakawa (Ed.), Atmospheric and Ionospheric Electromagnetic Phenomena Associated 

with Earthquakes (pp. 597-617). Tokyo, Japan: Terra Scientific Publishing Company (TERRAPUB). 

AFRAIMOVICH, E. L.; KOSOGOROV, E.; LESYUTA, O.; USHAKOV. Geomagnetic control of the spectrum of 

traveling ionospheric disturbances based on data from a global gps network. Annales Geophysicae, n. 19, 

p. 723–731, 2001. 2, 44. 

AFRAIMOVICH, EL, PEREVALOVA, NP, PLOTNIKOV, AV E URALOV, AM: As ondas acústicas de choque 

geradas por terremotos, Ann. Geophys., 19, 395-409, https://doi.org/10.5194/angeo-19-395-2001, 2001. 

AFRAIMOVICH EL (2008) First GPS-TEC evidence for the wave structure excited by the solar terminator. 
Earth Planets Space 60(8):895–900. 
 
AFRAIMOVICH EL, ASTAFIEVA EI, GOKHBERG MB, LAPSHIN VM, PERMYAKOVA VE, STEBLOV GM, 
SHALIMOV SL (2004) Variations of the total electron content in the ionosphere from GPS data recorded 
during the Hector Mine earthquake of October 16, 1999 California. Russ J Earth Sci 6(5):339–354. 
 
 AFRAIMOVICH EL, EDEMSKIY IK, VOEYKOV SV, YASYUKEVICH YV, ZHIVETIEV IV (2009a) The first GPS-TEC 
imaging of the space structure of MS wave packets excited by the solar terminator. Ann Geophys 
27(4):1521–1525. 
 
AFRAIMOVICH EL, EDEMSKIY IK, VOEYKOV SV, YASYUKEVICH YV, ZHIVETIEV IV (2009b) Spatio-temporal 
structure of the wave packets generated by the solar terminator. Adv Space Res 44(7):824–835 SOARES, 
A.P. Monitoração de anomalias em comunicações via satélite. In: XVI Seminário Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia Elétrica, Campinas, SP, Brasil, 21 a 26 de outubro, 2001. 
 
ASTAFYEVA, E.; HEKI, K.; KIRYUSHKIN, V.; AFRAIMOVICH, E.; SHALIMOV, S. Two-mode long-distance 
propagation of coseismic ionosphere disturbances. Journal of Geophysical Research: Space Physics, v. 
114, n. A10, 2009. 1, 2, 44, 70, 78, 84. 
 
BAGESTON, J. V.; WRASSE, C. M.; GOBBI D.; TAKAHASHI H.; SOUZA P. B.;Observation of mesospheric 
gravity waves at Comandante Ferraz Antarctica Station (62ºS); Ann. Geophys., 27, 2009. 
 
BOSKA J.; SAULI P. Observations of Gravity Waves of Meteorological Origin in the F Region Ionosphere. 
Phys. Chem. Earth, v. 26, n. 6 , p. 245 -428, 2001. 
 
BRUNINI, C., A. MEZA, M. GENDE AND F. AZPILICUETA (2008). South American regional ionospheric maps 
computed by GESA: a pilot service in the framework of SIRGAS, Adv. Space Res., 42, 737-744; 
doi:10.1016/j.asr.2007.08.041. 
 
CONKER, R. S.; EL-ARINI, B.; HEGARTY, C. J.; HSIAO, T. Modeling the effects of ionospheric scintillation on 
GPS/Satellite-Based augmentation system availability. Radio Science. vol. 37, n. 0, 2002. 
 



46 
 
CORREIA E, SPOGLI L, ALFONSI L, CESARONI C, GULISANO AM, THOMAS EG, RAMIREZ RFH, RODEL AA. 
Ionospheric F region response to the 26 September 2011 geomagnetic storm in the Antarctica American 
and Australian sectors. Annales Geophysicae. 2017;35:1113-1129. DOI: 10.5194/angeo-35-1113-2017. 
 
CORREIA E, MARCIO T. A. H.MUELLA, LUCILLA ALFONSI, FABRICIO S. PROL, PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO. 
GPS scintillations and total electron content climatology in the southern American sector (2018). 
 
DAL POZ, W. R. Investigações Preliminares Sobre A Influência Do Clima Espacial No Posicionamento 
Relativo Com GNSS. 2010. 160p. Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas). Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Cartográficas, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente 
Prudente. 
 
DAVIES, K., 1990: Ionospheric Radio, IEE electromagnetic wave series, Vol. 31, Peter Peregrinus Ltd., 
London, 580 pp. 
 
DOBROVOLSKY IR, ZUBKOV SI, MYACHKIN VI Estimativa do tamanho das zonas de preparação de 

terremotos. Geofísica pura e aplicada. 1979; 117 : 1025-1044. 

FREUND, F. T.: Pre-earthquake signals - Part I: Deviatoric stresses turn rocks into a source of electric 

currents, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 7, 535–541, 2007a. 

FREUND, F. T.: Pre-earthquake signals - Part II: Flow of battery cur- rents in the crust, Nat. Hazards Earth 

Syst. Sci., 7, 543–548, 2007b. 

FREUND, F. T., KULAHCI, I. G., CYR, G., LING, J., WINNICK, M., TREGLOAN-REED, J., & FREUND, M. M. 

(2009). Air ionization at rock surfaces and pre-earthquake signals. Journal of Atmospheric and Solar-

Terrestrial Physics, 71(17-18), 1824–1834. doi:10.1016/j.jastp.2009.07.013 

FREUND, F. and STOLC, V. Nature of Pre-Earthquake Phenomena & their Effects on Living  Organisms. 

Animals 3, 513-531 (2013). 

FRIEDEMANNT.FREUND, IPEKG.KULAHCI, GARYCYR, JULIALING, MATTHEWWINNICK, JEREMYTREGLOAN-

REED, MINORUM.FREUND - Air ionization at rock surfaces and pre-earthquake signals. (2009). 

GAO, Y., X. CHEN, H. HU, J. WEN, J. TANG, AND G. FANG, 2014: Induced electromagnetic field by seismic 

waves in Earth’s magnetic field. J. Geophys. Res., 119, 5651-5685, doi: 10.1002/2014JB010962. 

GALPERIN, Y. I. Alfven wave excited in the middle-latitude magnetosphere by a large-scale acoustic wave 

propagating in lower ionosphere. Izvestiya ANSSSR Physics of the Earth, n. 11, p. 88–98, 1985. 1. 

GALVAN, D.; KOMJATHY, A.; HICKEY, M.; J.SNIVELY; SONG, Y.; BUTALA, M.; MANNUCCI, A. Ionospheric 

signatures of tohoku-oki tsunami of march 11, 2011: model comparisons near the epicenter. Radio 

Science, v. 47, n. RS4003, 2012. 1, 2, 81, 84. 

GERSHENZON, N. I., M. B. Gokhberg, and S. L. Yunga, 1993: On the electromagnetic field of an earthquake 

focus. Phys. Earth Planet. Inter., 77, 13-19, doi: 10.1016/0031-9201(93)90030-D. 

GUO, J., LI, W., YU, H., LIU, Z., ZHAO, C., & KONG, Q. (2015). Impending ionospheric anomaly preceding the 

Iquique Mw8.2 earthquake in Chile on 2014 April 1. Geophysical Journal International, 203(3), 1461–1470. 

doi:10.1093/gji/ggv376. 

GRANT, R.A., RAULIN, J.P., FREUND, F.T., Changes in Animal Activity Prior to a Major (M=7) Earthquake in 

the Peruvian Andes, Physics and Chemistry of the Earth (2015), doi: 10.1016/j.pce.2015.02.012. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pce.2015.02.012


47 
 
HARGREAVES, J. K.; The solar terrestrial environment. Cambridge University Press, p.435-436, 1992. 

HAYAKAWA M., MOLCHANOV OA, ONDOH T., KAWAI E. O efeito precursor da assinatura do terremoto de 

Kobe nos sinais subionosféricos da VLF. J. Comm. Res. Lab, Tóquio. 1996; 43 : 169-180. 

HAYAKAWA, MASASHI, TETSUYA ITOH, KATSUMI HATTORI, AND KIYOHUMI YUMOTO. ULF electromagnetic 

precursors for an earthquake at Biak, Indonesia on February 17, 1996. Geophysical Research Letters 27, 

1531-1534 (2000). 

HAYAKAWA, M., RAULIN, JP, KASAHARA, Y., BERTONI, FCP, HOBARA, Y., & GUEVARA-DAY, W. (2011). 

Perturbações ionosféricas em possível associação com o terremoto de 2010 no Haiti, com base em dados 

de propagação de VLF subionosféricos de média distância. Perigos Naturais e Ciência do Sistema Terrestre, 

11 (2), 513-518. doi: 10.5194 / nhess-11-513-2011. 

HAYAKAWA M. Fenômenos eletromagnéticos atmosféricos e ionosféricos associados a terremotos. Terra 

Sci. Bar. Co .; Tóquio: 1999. p. 996 

HEKI, K.; PING, J. Directivity and apparent velocity of the coseismic ionospheric disturbances observed with 

a dense gps array. Earth and Planetary Science Letters, v. 236, n. 3-4, p. 845–855, 2005. 1, 2. 

HINES CO (1960) Internal atmospheric gravity waves at ionospheric heights. Can J Phys 38(8):1441–1481. 

HOLTON, J.R. An Introdution to Dynamic Meorology. 4. Ed. Departament of Atmospheric Sciences, 

University of Washington (USA), 2004. 

HUNSUCKER, R. D. e HARGREAVES, J. K. The hight-latitude ionosphere and its effects on radio 

propagation. Cambridge University Press, 2003. 

HUTKO, AR, M. BAHAVAR, C. TRABANT, RT WEEKLY, M. VAN FOSSEN, T. AHERN (2017), Produtos de Dados 

no IRIS DMC: Crescimento e Uso, Cartas de Pesquisa Sismológica, 88, no. 3, doi: 10.1785/0220160190. 

IYEMORI, T., T. KAMEI, Y. TANAKA, M. TAKEDA, T. HASHIMOTO, T. ARAKI, T. OKAMOTO, K. WATANABE, N. 

SUMITOMO, AND N. OSHIMAN, 1996: Co-Seismic geomagnetic variations observed at the 1995 Hyogoken 

Nanbu Earthquake. J. Geomag. Geoelectr., 48, 1059-1070, doi: 10.5636/jgg.48.1059. 

IYEMORI, T., M. NOSE, D. HAN, Y. GAO, M. HASHIZUME, N. CHOOSAKUL, H. SHINAGAWA, Y. TANAKA, M. 

UTSUGI, A. SAITO, H. MCCREADIE, Y. ODAGI, and F. Yang, 2005: Geomagnetic pulsations caused by the 

Sumatra earthquake on December 26, 2004. Geophys. Res. Lett., 32, L20807, doi: 10.1029/2005GL024083. 

IYEMORI, T. (2005). Pulsações geomagnéticas causadas pelo terremoto de Sumatra em 26 de dezembro de 

2004. Geophysical Research Letters, 32 (20). doi: 10.1029 / 2005gl024083  

J. HAO, The anomalous of atmospheric electric field at the ground level and earthquakes, Acta Seismol. 

Sin.10 (2) (1988) 207e212. 

KELLEY, M. C. The Earth’s ionosphere: plasma physics and electrodynamics. San Diego, California: 

Academic Press, 2009. 5, 6, 7, 11, 13 

KHERANI, E.; HÉBERT, H.; ROLLAND, L.; ASTAFYEVA, E.; OCCHIPINTI, G.; COıSSON, P.; PAULA, E. R. de. 

Modelling of the total electronic content and magnetic field anomalies generated by the 2011 tohoku-oki 

tsunami and associated acoustic-gravity waves. Geophysical Journal International, n. 191, p.1049–1066, 

2012. 1, 2 

https://doi.org/10.1785/0220160190


48 
 
KHERANI, E.; ROLLAND, L.; PAULA, E. de. Traveling ionospheric disturbances propagating ahead of the 

tohoku-oki tsunami: a case study. Geophysical Journal International, n. 204, p. 1148–1158, 2016. 2, 48 

KHERANI, E. A.; ABDU, M. A.; PAUL, E. R. de. The acoustic gravity wave induced disturbances in the 

equatorial ionosphere. Aeronomy of the Earth’s Atmosphere and Ionosphere, v. 2, p. 141–162, 2011. 1, 

10 

KINTNER JR., P.; HUMPHREYS, T.; HINKS, J. GNSS and ionospheric scintillation: How to survive the next 
solar maximum. Inside GNSS, p. 22-30, 2009. KIRCHHOFF, V. W. J. H. Introdução á geofísica espacial. São 
Paulo: FAPESP, 1991. 7. 
 
KLAUSNER, V., ALMEIDA, T., DE MENESES, FC, KHERANI, EA, PILLAT, GV, MUELLA, MTAH, & FAGUNDES, PR 

(2016). Primeiro Relatório sobre Distúrbios Magnéticos Sismogênicos no Setor Brasileiro. Geofísica Pura e 

Aplicada, 174 (3), 737–745. doi: 10.1007 / s00024-016-1455-0. 

KOSHEVAYA, S. V.; GRIMALSKY, V.; BURLAK, G. N.; ENRíQUEZ, R. P.; KOTSARENKO, A. Magnetic 

perturbations excited by seismic waves. Physica Scripta, v. 64, n. 2, p. 172–176, 2001. 1, 2, 59, 73. 

LANGEL, R. A., The main geomagnetic field, in Geomagnetism, vol. 1, edited by J. A. Jacobs, pp. 249– 512, 

Academic Press, London, 1987.  

LANGEL, R. A., AND W. J. HINZE, The magnetic field of the Earth’s lithosphere - The satellite perspective, 

Cambridge Univ. Press, 1998.  

LARSEN, JC, Electric campos magnéticos induzidos por marés profundas. Geofísica JR Astron. Soc., 16. 47-

70 (1968). 

LIPEROVSKY, V. A., MEISTER, C. V., LIPEROVSKAYA, E. V., DAVIDOV, V. F., & BOGDANOV, V. V. (2005). On 

the possible influence of radon and aerosol injection on the atmosphere and ionosphere before 

earthquakes. Natural Hazards Earth Syst. Sci., 5, 783-789, doi: 10.5194/nhess-5-783-2005. 

LIPEROVSKY, V.A., POKHOTELOV, O.A., LIPEROVSKAYA, E.V., PARROT, M., MEISTER, C.-V., ALIMOV, O.A., 

2000. Modification of sporadic E-layers caused by seismic activity. Surv. Geophys. 21 (5–6), 449–486. 

LISOWSKI, MICHAEL, PRESCOTT, W.H., savage, J.C., and Svarc, J.L., 1990, Apossible geodetic anomaly 

observed prior to the Lorna Prieta, California,earthquake: Geophysical Research Letters, v. 17, no. 8, 

p.1211-1214. 

LIU, J.-Y., C.-H. CHEN, T.-Y. WU, H.-C. CHEN, K. HATTORI, I.-C. YANG, T. BLEIER, K. KAPPLER, Y. XIA, W. CHEN 

E Z. LIU, 2017: assinaturas co-sísmicas em magnetômetro, geofone e dados de infrassom durante o 

terremoto de Meinong. Terr. Atmos. Oceano. Sci., 28, 683-692, doi: 10.3319 / TAO.2017.03.05.01. 

LIU, J. Y., Y. J. CHUO, S. J. SHAN, Y. B. TSAI, S. A. PULINETS, AND S. B. YU, 2004: Pre-earthquake ionospheric 

anomalies monitored by GPS TEC. Annales Geophysicae, 22, 1585-1593. 

LOGNONNé, P.; GARCIA, F. R.; CRESPON, G.; OCCHIPINTI, A.; KHERANI, J.; ARTRU-LAMBIN. Seismic waves 

in the ionosphere. Europhysics News, v. 37, n. 04, p. 11–15, 2006. 1, 2, 84.~ 

MAINI, A. K; AGRAWAL, V. Satellite technology: principles and applications. Hoboken, N.J.: John Wiley, 

2007. 

http://dx.doi.org/10.5194/nhess-5-783-2005


49 
 
MAUS, S. 2015. Managing Main and Crustal Magnetic Fields and New Developments in Global Magnetic 

Modeling. Presentation at the ISCWSA Meeting of the SPE/IADC Drilling Conference and Exhibition, 

London, 17-19 March. 

MAUS, S. , T. SAZONOVA , K. HEMANT , D. FAIRHEAD E D. RAVAT ( 2007 ), candidato do National 

Geophysical Data Center para o Mapa Digital Mundial de Anomalia 

Magnética , Geochem. Geophys. Geosyst. , doi: 10.1029 / 2007GC001643. 

MAUS, S. , M. ROTHER , R. HOLME , H. LÜHR , N. OLSEN E V. HAAK ( 2002 ), o primeiro mapa de anomalia 

magnética escalar dos dados de satélite CHAMP indica um campo litosférico 

fraco , Geophys. Res. Lett. , 29 ( 14 ), 1702, doi: 10.1029 / 2001GL013685. 

M. G. KIVELSON and C. T. RUSSELL, Introduction to Space Physics, Cambridge University Press, Inglaterra, 

1995. 

MOLCHANOV OA, HAYAKAWA M., RAFALSKY VA Características de penetração de emissões 

eletromagnéticas de uma fonte sísmica subterrânea na atmosfera, ionosfera e magnetosfera. J. Geophys. 

Res. 1995; 100 : 1691-1712. 

MUKHERJEE, G. K. Studies of equatorial f-region depletions and dynamics using multiple wavelength 

nightglow imaging. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, v. 65, p. 379–390, 2003. 18 

NAMGALADZE, A. A., KLIMENKO, M. V., KLIMENKO, V. V., & ZAKHARENKOVA, I. E., (2009). Physical 

mechanism and mathematical simulation of ionosphere earthquake precursors observed in total electron 

content. Geomagn. Aeron., 49, 252-262, doi: 10.1134/S0016793209020169. 

OIKONOMOU, C., HARALAMBOUS, H., & MUSLIM, B. (2016). Investigação de precursores ionosféricos de 

TEC relacionados aos terremotos M7.8 Nepal e M8.3 Chile em 2015 com base em análises espectrais e 

estatísticas. Natural Hazards, 83 (S1), 97-116. doi: 10.1007 / s11069-016-2409-7. 

PARK, C. G., & DEJNAKARINTRA, M. (1973). Penetration of thundercloud electric fields into the ionosphere 

and magnetosphere. Middle and auroral latitudes. J. Geophys. Res., 84, 960-964, doi: 

10.1029/JA084iA03p00960. 

PAULINO, I., MEDEIROS, A. F. DE, & BURITI, R. A. (2007). Comportamento sazonal da ocorrência de bolhas 

de plasma na região tropical do Brasil observado pelo imageamento do airglow na emissão do OI 630,0 

nm. Revista Brasileira de Geofísica, 25. doi:10.1590/s0102-261x2007000600015. 

PIMENTA AA. 2002. Estudos da deriva zonal e Dinamica das Bolhas de ˆ Plasma na regiao Tropical (tese de 

doutorado). S ˜ ao Jos ˜ e dos Campos, ´ Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 184 pp. 

PIMENTA AA, BITTENCOURT JA, FAGUNDES PR, SAHAI Y, BURITI RA, TAKAHASHI H & TAYLOR MJ. 2003. 

Ionospheric plasma bubble zonal drifts over the tropical region: A study using OI 630 nm emission allsky 

images. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 65: 1117–1126. 

PROLSS, G. W. Physics of the Earth’s space environment. Bonn, Germany: Springer Science, 2004. 5, 7, 53 

PULINETS, S. A. (2009a). Lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling (LAIC) model, In M. Hayakawa (Ed.), 

Electromagnetic Phenomena Associated with Earthquakes (pp. 235-253). Trivandrum, India: Transworld 

Research Network. 

https://doi.org/10.1029/2007GC001643
https://doi.org/10.1029/2001GL013685
http://dx.doi.org/10.1134/S0016793209020169


50 
 
PULINETS S, A. D. LEGEN’KAB, V. V. HEGAIB, V. P. KIMB,  AND L. P. KORSUNOVAB, a Space Research 

Institute of RAS (IKI RAS). Ionosphere Disturbances Preceding Earthquakes according to the Data of 

Ground Based Station of the Vertical Ionospheric Sounding Wakkanai, Moscow, Russia. Pushkov Institute 

of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radiowave Propagation RAS (IZMIRAN), Moscow, Troitsk, 

Russia. DOI: 10.1134/S0016793218050110 (2003). 

PULINETS S., BOYARCHUK K. Precursores ionosféricos de terremotos. Springer; Berlim: 2004. p. 315 

PULINETES DE SERGEY, KIRILL BOYARCHUK - The Basic Components of Seismo-Ionospheric Coupling. (n.d.). 

Ionospheric Precursors of Earthquakes, 1–47. doi:10.1007/3-540-26468-x_1. 

RODRIGUES, F.S.R. Estudo das irregularidades ionosféricas equatoriais utilizando sinais GPS. 2003. 151p. 

Dissertação (Mestrado em Geofísica Espacial) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos 

Campos. 

ROLLAND, L. M.; LOGNONNé, P.; MUNEKANE, H. Detection and modeling of rayleigh wave induced 

patterns in the ionosphere. Journal of Geophysical Research: Space Physics, v. 116, n. A5, 2011. 2, 84. 

SANFORD, TB, campos elétricos e magnéticos induzidos por motes no mar. J. Geophys. Res., 76. 3476-

3492 (1971). 

SHVETS AV, HAYAKAWA M., Monitorização subionosférica de Molchanov OA VLF para perturbações 

ionosféricas relacionadas a terremotos. J. Atmos. Electr. 2002; 22 : 87–99. 

SOBRAL, JH., ABDU, M., TAKAHASHI, H., TAYLOR, M., DE PAULA, E., ZAMLUTTI, C.,BORBA, 

G.. (2002) Climatologia de bolhas de plasma ionosférica no Brasil com base em 22 anos (1977-1998) de 

observações de airglow. Jornal de Física Atmosférica e Solar-Terrestre, 64 (12-14), 1517-1524. doi: 10.1016 

/ s1364-6826 (02) 00089-5. 

SOMSIKOV VM (1991) Atmospheric waves caused by the solar terminator. Geomagn Aeron 31(1):1–12. 

SOROKIN VM, YASCHENKO AK, CHMYREV VM, HAYAKAWA M. Formação de campo elétrico DC na 

ionosfera de latitude média sobre regiões de tufão e terremoto. Phys. Chem. Terra. 2006; 31 : 454–461. 

TAKAHASHI, H.; Batista, P. P.; Buriti, R. A.; Gobbi, D.; Nakamura, T.; Tsuda, T.; Fukao, S. Response of the 

airglow OH emission, temperature and mesopause wind to the atmospheric wave propagation over 

Shigaraki, Japan. Earth Planets and Space, v.51, n.7-8, p. 863-875, 1999. 

TAVERA, H. A Report on the 24 August 2011 Mw 7.0 Contamana, Peru, Intermediate Depth Earthquake. 

Seismological Research Letters, 83, 1007-1013 (2012). 

Tohoku-Oki Earthquake Caused Major Ionospheric Disturbances at 450 km Altitude Over Alaska. Authors: 

Yu-Ming Yang1, X. Meng, A. Komjathy1, O. Verkholyadova, R. B. Langley, B. T. Tsurutani1, and A. J. 

Mannucci. Doi: 10.1002/2014RS005580. 

TOUTAIN J-P, BAUBRON J-C (1998) Gas geochemistry and seismotectonics: a review. Tectonophysics 

304:1–27 van Dam JW, Horton W, Tsintsadze NL, Kaladze TD, Garner TW, Tsamalashvili LV (2009) Some 

physical mechanisms of precursors to earthquakes. J Plasma Fusion Res 8:199–202 Villalobos C, Bravo M, 

Ovalle E, Foppiano AG (2016) Ionospheric characteristics prior to the greatest earthquake in recorded 

history. Adv Space Res 57:1345–1359. 



51 
 
TRAMUTOLI, V., CUOMOB, V., FILIZZOLAB, C., PERGOLAB, N. and Pietrapertosa, C. Assessing the potential 

of thermal infrared satellite surveys for monitoring seismically active areas: The  case of Kocaeli (Izmit) 

earthquake, August 17, 1999. Remote Sensing and Environment, 96, 23 409-426 (2005). 

TSUDA T, NISHIDA M, ROCKEN C & WARE RH. 2000. A global morphology of gravity wave activity in the 

stratosphere revealed by the GPS occultation data (GPS/MET). Journal of Geophysical Research 

Atmospheres, 105(D6): 7257–7273. 

TYLER, RH, Uma fórmula simples para estimar os campos magnéticos gerados pelo fluxo do tsunami. 

Geofísica Res. Lett., 32. L09608, doi: 10.1029 / 2005GL022429 (2005). 

UTADA, H.; SHIMIZU, H.; OGAWA, T.; MAEDA, T.; FURUMURA, T.; YAMAMOTO, T.; YAMAZAKI, N.; 

YOSHITAKE, Y.; NAGAMACHI, S. Geomagnetic field changes in response to the 2011 off the pacific coast of 

tohoku earthquake and tsunami. Earth and Planetary Science Letters, v. 311, p. 11–27, 2011. 1, 2, 68. 

VAN DIERENDONK, A. J. Measuring ionospheric scintillation effects from GPS signals. ION 59th Annual 

Meeting. Albuquerque, New Mexico. Proceedings…, 2001. 

WHITTEN, R.; POPPOFF, I. G. Fundamentals of aeronomy. [S.l.: s.n.], 1971.7 

WRASSE, C. M., TAKAHASHI, H., FECHINE, J., DENARDINI, C. M., & WICKERT, J. (2007). Ondas de gravidade 

na estratosfera terrestre inferida através da técnica de rádio ocultação de GPS. Revista Brasileira de 

Geofísica, 25, 59–68. doi:10.1590/s0102-261x2007000600008. 

XU T, CHEN Z, LI C, WU J, HU Y, WU Z (2011) GPS total electron content and surface latent heat flux 

variations before the 11 March 2011 M9. 0 Sendai earthquake. Adv Space Res 48(8):1311–1317. 

YAMASHITA, C.S.. Efeito das tempestades magnéticas intensas na ionosfera de baixa latitude. 1999. 75p. 

Dissertação (Mestrado em Geofísica Espacial) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos 

Campos. 

YAO YB, CHEN P, ZHANG S, CHEN JJ, YAN F, PENG WF (2012) Analysis of pre-earthquake ionospheric 

anomalies before the global M = 7.0; Earthquakes in 2010. Nat Hazards Earth Syst Sci 12(3):575–585. 

YEH, K.C., LIU, C.H, Radio wave scintillations in the ionosphere, Proc. IEEE 70, 324-360, 1982. 

ZENG ZC, ZHANG B, FANG GY, WANG DF, YIN HJ (2009) An analysis of ionospheric variations before the 

Wenchuan earthquake with DEMETER data. Chin J Geophys 52(1):13–22 

ZHOU, Y., YANG, J., ZHU, F., SU, F., HU, L. E ZHAI, W. (2017). Distúrbios ionosféricos associados ao 

terremoto de M 7.8 no Nepal em 2015. Geodesia e Geodinâmica, 8 (4), 221–228. doi: 10.1016 / 

j.geog.2017.04.004. 

ZHU F, ZHOU Y, WU Y (2013) Anomalous variation in GPS TEC prior to the 11 April 2012 Sumatra 

earthquake. Astrophys Space Sci 345(2):231–237. 

 

 

 

 



52 
 

Apêndice A 

 

 

Variações de VTEC (vermelho) observadas nas estações GPS de 12 a 25 de agosto nas vizinhanças do 

epicentro do terremoto de 24 de agosto, com as médias dos dias calmos (preto) e as respectivas 

envoltórias superior (azul) e inferior (verde). Painel inferior (-20nt   Dst   10 nt) Fonte: Acervo do autor. 

 

 

 




