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A ionosfera é uma camada da atmosfera localizada aproximadamente entre 50 a 1000 km de altitude em relação 
à superfície terrestre, sendo caracterizada pela presença de íons e elétrons livres. A densidade de elétrons livres 
presentes na ionosfera afeta a propagação de sinais na faixa das ondas de rádio, dentre elas as provenientes dos Sistemas 
de Navegação Global por Satélite (Global Navigation Satellite Systems -GNSSs) em sua trajetória do satélite até o 
receptor. Esses efeitos estão associados a diversos fatores, tais como horário, sazonalidade, localização geográfica e 
atividade solar. O Brasil é amplamente afetado por estar localizado na região da anomalia equatorial. A atividade solar, 
que apresenta comportamento cíclico com picos observados a cada 11 anos (aproximadamente), tem seu pico esperado 
para este ano de 2013. Logo, tem-se atualmente no Brasil um importante contexto para estudos relacionados à 
ionosfera. Além da refração ionosférica – atraso aparente do sinal em sua trajetória satélite-receptor - ocorrem também 
cintilações, as quais são caracterizadas por rápidas variações na amplitude e/ou fase de um sinal GNSS ao passar por 
irregularidades na densidade de elétrons nesta camada. As cintilações de amplitude podem atenuar a intensidade do 
sinal, fazendo com que a mesma se torne inferior a limiares de aceitação dos receptores. As cintilações de fase podem 
causar perdas de ciclo e perda de sintonia de satélites (DATTA-BARUA et al., 2003). Em cenários críticos, 
caracterizados por fraca cobertura de satélites e incidência de cintilação, pode-se ocorrer a perda do serviço de 
posicionamento, colocando em cheque a execução de atividades que dependem deste tipo de serviço, como navegação 
aérea e agricultura de precisão. Uma rede de estações GNSS de monitoramento contínuo vem sendo estabelecida pelo 
território brasileiro através dos Projetos CIGALA (Concept for Ionospheric Scintillation Mitigation for Professional 

GNSS in Latin America) e CALIBRA (Countering GNSS high Accuracy applications Limitations due to Ionospheric 

disturbances in BRAzil). Tal rede, nomeada “Rede CIGALA/CALIBRA”, teve as primeiras estações estabelecidas em 
Fevereiro de 2011 e conta com receptores monitores de cintilação (Ionospheric Scintillation Monitor Receiver – ISMR) 
modelo Septentrio PolaRxS Pro®, os quais proveem estimativas de cintilação – como o índice S4 para cintilações de 
amplitude e o índice Sigma-Phi para cintilações de fase – além de parâmetros adicionais sobre a ionosfera e sobre o 
sinal recebido. Ao todo, cada receptor provê mais de 60 parâmetros a cada minuto e para cada satélite rastreado, 
incluindo observações GPS, GLONASS, Galileo e SBAS. Devido à volumosa quantidade de dados obtida diariamente 
(mais de 10 milhões de observações na conjuntura atual da rede), extrair informações relevantes pode-se tornar um 
processo árduo e dispendioso. Logo, uma infraestrutura de análise também vem sendo estabelecida: trata-se de um 
software web nomeado ISMR Query Tool. Tal software, que figura como um serviço que pode ser utilizado através da 
Internet, visa estender as possibilidades de análise da cintilação ionosférica com base nos dados de monitoramento e 
resultados obtidos no posicionamento pelo GNSS, oferecendo uma plataforma interativa de obtenção de conhecimento 
através da aplicação de técnicas de Mineração e Visualização de Dados. Nesta contribuição, além dos aspectos gerais 
sobre as infraestruturas de monitoramento e análise atualmente disponíveis, são apresentados aspectos gerais sobre a 
cintilação ionosférica nas distintas regiões do Brasil sob a cobertura pela Rede CIGALA/CALIBRA. Serão 
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apresentados os horários críticos, regiões mais afetadas, dentre outros fatores, os quais podem subsidiar o 
desenvolvimento de modelos de predição e técnicas de mitigação para cintilação ionosférica. 
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