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A atmosfera terrestre tem grande influência na propagação dos sinais GNSS (Global Navigation Satellite 

System), principalmente a região da ionosfera, sendo uma das mais importantes fontes de erro para usuários do sistema 

GNSS que requerem medidas com boa acurácia. Existem irregularidades na ionosfera que também causam efeitos na 

propagação do sinal, como à cintilação ionosférica. A cintilação ionosférica pode ser descrita como uma mudança 

rápida na fase e amplitude do sinal GNSS, causada por irregularidades na densidade dos elétrons que estão ao longo do 

caminho, desde o satélite até o receptor. A cintilação ionosférica pode causar a degradação do sinal, podendo 

enfraquecê-lo ou até mesmo causando a sua perca total. A fim de avaliar os efeitos da cintilação no posicionamento foi 

desenvolvido no Brasil o projeto CIGALA (Concept for Ionospheric Scintillation Mitigation for Professional GNSS in 

Latin America) (http://cigala.galileoic.org/), onde foram instaladas oito estações em diferentes regiões do Brasil. O 

projeto CIGALA foi finalizado em 2012, mas a rede de receptores GNSS implantados no Brasil continuou em operação, 

o projeto CALIBRA (Countering GNSS high Accuracy applications Limitations due to Ionospheric disturbances in 

Brazil) (http://www.calibra-ionosphere.net/calibra/index.aspx), visa expandir a rede de receptores do projeto CIGALA. 

Nesse artigo, foi utilizado o banco de dados do CIGALA, com a intenção de identificar áreas no Brasil onde a cintilação 

ionosférica atua com maior intensidade, avaliando as correlações entre períodos do dia, diferentes regiões e diferentes 

estações do ano. Além do banco de dados do CIGALA também está sendo utilizada uma ferramenta que está em 

desenvolvimento na FCT/UNESP, a ISMR Query Tool (VANI, 2012), que permite realizar consultas e análises sobre os 

dados obtidos (http://200.145.185.118/cigala/index.php). Nesse artigo, foram analisadas três estações da rede do 

CIGALA, POAL que está localizada em Porto Alegre – RS; PALM situada em Palmas – TO e PRU1 localizada em 

Presidente Prudente – SP. Estas estações foram escolhidas a fim de avaliar os efeitos da cintilação nas regiões sul, 

sudeste e norte do Brasil. O índice utilizado para a análise da cintilação foi o S4, que mapeia a intensidade da cintilação 

ionosférica. Segundo Conker (et al., 2003) quando atingi-se índice S4> 0,707 alguns modelos de receptores são 

considerados bloqueados pela cintilação, ou seja, perdem quase ou totalmente o sinal transmitido. Para as 3 estações o 

período de avaliação foi durante os anos de 2011 e 2012, sendo o mês considerado de cintilação mais intensa outubro e 

o de cintilação mais fraca junho. A estação PALM, em 2011, atingiu no mês de outubro S4> 1,633 e para junho S4> 

0,89; no ano de 2012 o mês de outubro atingiu S4> 1,832 e junho S4> 0,756. Assim, de acordo com os índices 

analisados, a estação PALM obteve um aumento na cintilação no ano de 2012 durante o mês de outubro, considerado o 

mês de cintilação mais intensa para essa estação. Para a estação PRU1, outubro de 2011 atingiu S4> 1,848 e junho S4> 

0,815; no ano de 2012 outubro obteve S4> 1,78 e junho S4> 1,048. A estação PRU1 obteve em outubro dos dois anos 

índices muito próximos, em junho de 2012 houve um aumento significativo, acima de 1, para um período de cintilação 

considerada teoricamente fraca. O mês de outubro de 2011 para POAL atingiu S4>1,768 e não houve dados coletados 

para o mês de junho de 2011, em relação ao ano de 2012 outubro atingiu S4> 1,641 e junho S4> 0,603. Para POAL no 

ano de 2011 o índice de cintilação foi mais alto do que para o mesmo período em 2012.  Também foram avaliados os 

períodos do dia onde a cintilação atingiu índices mais elevados, sendo que para todas as estações o período entre as 

00h00min e 06h00min (Tempo Universal) é o considerado mais relevante para a cintilação. Mais detalhes desses testes, 

incluindo a magnitude e espacialização temporal dos índice S4, serão apresentados posteriormente. Em relação às 

analises e aos dados obtidos verifica-se que o Brasil sofre uma influencia muito forte da cintilação ionosférica em 
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diferentes regiões do país, mas principalmente na região sudeste, onde encontra-se a estação PRU1 que obteve índices 

considerados muito elevados até mesmo em períodos de cintilação menos intensa. Esse fenômeno deve ocorrer devido à 

anomalia equatorial que tem forte influência sobre a região. Finalizando, a necessidade da investigação e análise da 

cintilação no Brasil torna-se ainda mais evidente com os dados obtidos, inclusive pelo pico da atividade solar que 

acontece em 2013 e 2014, aumentando ainda mais a influência da cintilação no sinal GNSS. Mais detalhes dos 

resultados obtidos serão apresentados nesse artigo. 
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