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A atmosfera terrestre pode ser classificada em atmosfera neutra e atmosfera ionizada (ionosfera). 

Esta fração ionizada é dividida ainda em regiões de acordo com seus componentes químicos e 

densidade eletrônica: regiões D, E e F. Adicionalmente, cada uma destas regiões tem fenômenos 

específicos, como no caso da região E, nosso objeto de estudo. Nesta região, ocorrem as camadas 

E-Esporádicas (Es) que são adensamentos do plasma ionosférico. Visando estudar a variação 

camadas Es em Santa Maria (29° S, 53° O), RS, foram analisados, através do software SAO-

Explorer, aproximadamente 81.600 ionogramas. Estes ionogramas foram gerados utilizando a 

Digissonda instalada na Universidade Federal de Santa Maria, que faz parte do Laboratório Sino-

Brasileiro para Clima Espacial. Estes dados foram coletados de julho de 2019 a junho de 2020, 

período este, escolhido para que se obtivesse a representatividade das camadas esporádicas em 

todas as estações do ano. Para a classificação sazonal do período, foram considerados os três meses 

respectivos a cada uma das estações, solstício de dezembro (dezembro, janeiro e fevereiro); 

equinócio de março (março, abril e maio); solstício de junho (junho, julho e agosto); e equinócio 

de setembro (setembro, outubro e novembro). Em termos gerais, a maior ocorrência de Es foi 

observada em novembro de 2019 com uma taxa de 74% do total de horas registradas, enquanto, o 

mês de maio de 2020 apresentou a menor ocorrência, com 34%. De acordo com a sazonalidade, a 

maior taxa de ocorrência de Es foi ao longo do solstício de dezembro, com 66% e, em 

contrapartida, a menor taxa ocorreu no solstício de junho, que apresentou 40%. Com estas análises, 

obteve-se um amplo estudo estatístico sobre a variação sazonal e subsazonal das camadas Es que 

ocorrem sobre a região de Santa Maria.  


