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Ondas de gravidade são oscilações no fluido atmosférico que podem ser observadas 
na luminescência atmosférica. Ao propagar-se ascendentemente, essas ondas atuam 
como importante mecanismo de transferência de energia e fluxo de momentum da 
baixa atmosfera para a mesosfera e termosfera. 

1. Introdução	  
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Observações de luminescência atmosférica noturna, realizadas com um imageador allsky 
foram utilizadas para a determinação dos parâmetros das ondas de gravidade no sul do 
Brasil. Os dados analisados foram obtidos no Observatório Espacial do Sul - OES/INPE, 
em São Martinho da Serra (29°26' S, 53°49' O), RS, entre Março de 2011 e Maio de 
2012. 



As imagens obtidas em São Martinho da Serra com o imageador utilizam 5 filtros, sendo 
estes para a luz de fundo (BG), OI 6300 nm , OI 7774 mn, OI 5557 nm e Na 589,3 nm. A 
resolução temporal entre imagens da mesma emissão é de ~12 min. 



As emissões analisadas neste trabalho são provenientes da camada de sódio (Na), cuja 
altura esta em torno de ~87 km  e do oxigênio atômico 5557 com o pico de emissão em 
~96 km. Por localizarem-se mais próximo da mesopausa, essas duas emissões são as 
mais propicias dentre as disponíveis no observatório de SMS para observação de ondas 
de gravidade. 

Foram	  analisadas	  44	  
eventos	  de	  ondas	  
de	  gravidade	  nos	  
meses	  de	  Março,	  
Abril	  e	  Maio	  de	  
2011.	  



2. Metodologia 
A calibração da imagem consiste em determinar 
a função da lente e o zênite real da imagem.  

O mapa estelar do céu local para o horário de 
uma imagem é usado como referência.  

A função da lente é aplicada para linearizar as 
imagens. 

 



Para determinar os parâmetros das ondas de gravidade foi utilizada a técnica de análise 
espectral em duas dimensões (FFT-2D). A sequência de janelas f(x,y), g(x,y), ... é 
transformada para o domínio de frequência espacial F(k,l), G(k,l), ..., onde k,l 
representam o número de onda zonal e meridional, respectivamente. 
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O espectro de potência cruzado entre duas imagens subsequentes é usado para 
determinar os parâmetros de onda: comprimento de onda, velocidade de fase, período e 
direção de propagação. 
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3. Resultados 

04	  /05/2011	  	  	  	  19h16-‐20h10	  
λ	  ≈	  21.2	  km	  
Azimute	  	  ≈	  355°	  	  
Período	  observado	  ≈	  63	  min	  	  	  	  	  
Velocidade	  fase	  obs.	  ≈	  5.5	  m/s	  	  	  

04/05/2011	  	  	  	  01h33	  -‐02h52	  	  
λ	  ≈	  19.6	  km	  
Azimute	  	  ≈	  337°	  
Período	  observado	  ≈	  54.8	  min	  
Velocidade	  fase	  obs.	  ≈	  5.9	  m/s	  



07/05/2011	  	  	  	  21h30-‐21h56	  
	  λ	  ≈	  17.34	  km	  
Azimute	  	  ≈	  61.70°	  
Período	  observado	  ≈??	  
Velocidade	  fase	  obs.	  ≈??	  

29/04/2011	  	  	  	  20h04-‐21h02	  
λ	  ≈	  31.75	  km	  
Azimute	  	  ≈	  277.13°	  
Período	  observado	  ≈	  44.9	  min	  
Velocidade	  fase	  obs.	  ≈	  11.76	  m/s	  



No	  período	  de	  Março	  a	  Maio	  de	  2011	  foram	  analisadas	  44	  ondas	  de	  gravidade.	  	  Os	  
comprimentos	  de	  onda	  horizontais	  encontrados	  para	  esses	  eventos	  ficaram	  
distribuídos	  entre	  10	  a	  60	  km.	  	  
	  
59%	  dos	  eventos	  os	  comprimentos	  de	  onda	  ficaram	  entre	  10	  a	  25	  km.	  



Devido	  a	  baixa	  resolução	  temporal	  das	  imagens	  (~12	  min)	  foi	  possível	  esYmar	  
somente	  períodos	  acima	  de	  25	  min	  para	  33	  ondas	  de	  gravidade.	  	  
	  
Cerca	  de	  72%	  dos	  casos	  apresentaram	  τobs	  entre	  25	  e	  55	  min	  e	  57%	  apresentaram	  
cobs	  entre	  5	  e	  10	  m/s.	  



A	  distribuição	  do	  azimute	  das	  ondas	  de	  gravidade	  apresentou	  uma	  tendência	  geral	  
de	  propagação	  para	  o	  hemisfério	  ocidental.	  	  
	  
A	  direção	  de	  propagação	  preferencial	  dos	  eventos	  analisados	  é	  para	  o	  norte	  e	  
noroeste.	  	  



Para	  os	  meses	  de	  Março,	  Abril	  e	  Maio	  de	  2011:	  
	  

– Direção	  de	  propagação	  preferencial	  para	  Norte	  e	  
Noroeste.	  

–  Comprimentos	  de	  onda	  entre	  10	  e	  25	  km.	  

– A	  esYmaYva	  dos	  períodos	  e	  velocidades	  de	  fase	  
observados	  foi	  compromeYda	  pela	  baixa	  resolução	  
temporal	  das	  imagens.	  

4. Conclusões 



5. Próximos passos... 

– Analisar	  o	  restante	  dos	  dados	  de	  2011	  e	  2012.	  

– Buscar	  alternaYvas	  para	  melhorar	  a	  esYmaYva	  
dos	  períodos	  e	  velocidade	  de	  fase	  para	  eventos	  
mais	  “rápidos”.	  

–  InvesYgar	  as	  fontes	  geradoras	  dos	  eventos	  
observados.	  
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