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ATENÇÃO! 

          Esta é uma Obra gratuita. Se você pagou por ela, você foi roubado. 

          Não existem complementos, outras versões e nem outras edições autorizadas ou que 

estejam sendo comercializadas. Todas as versões que não sejam a presente estão 

desautorizadas, podendo estar adulteradas. 

           A ORIENTAÇÃO AOS AVIADORES DO BRASIL é composta pela organizações de 

textos e pensamentos, analisados e sintetizados por mim para que cumprisse seu papel de 

explicações cientifica dos acontecimentos nessa do Brasil que ocorrem os fenômenos.  

          Respeite o direito autoral desta Obra. 

 

ADVERTÊNCIA 

          Esta Obra deve ser lida sob a perspectiva de orientação,  interação cientifica  e das 

discussões das idéias propostas aqui. 

          A Obra irá EXPOR E AFIRMAR IDÉIAS com base exclusivamente teórica - cientifica.  

          O autor  não se responsabiliza por más interpretações, leituras tendenciosas, 

generalizações indevidas ou distorções intencionais que possam ser feitas sob quaisquer 

alegações e nem tampouco por más utilizações deste conhecimento. Aqueles que distorcerem-

no ou utilizarem-no indevidamente, terão que responder sozinhos por seus atos. 

         Esta Obra não foi escrita para pessoas céticas e dogmáticas, que busquem concepções 

fixas ou que estejam à procura de alguém que lhes ordene o que fazer. Foi escrita somente 

para aqueles que pensam criticamente por si mesmos. 

         Se você está procurando um corpo de doutrina para submeter-se, jogue esta Obra fora, 

pois ela não foi escrita para você. As sugestões aqui contidas devem ser recebidas 

criticamente. 
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INTRODUÇÃO 

 

    

         Essa Obra visa dar esclarecimentos e orientações de forma clara, simples e concisa de 

incidentes envolvendo anomalias magnética de extrema importância a Física e aos Pilotos que 

voam as redondezas da Serra do Cachimbo.  

          Os temas e os conteúdos foram elaborados e são abordados de forma a dar uma fácil 

compreensão ao Leitor. Estão todos amplamente ilustrados com exemplos e figuras 

envolvendo a Zona de anomalias magnéticas.                                                                                                                                                                                                                                                    

          Esperamos com essa Obra atender as necessidades de informações úteis, para as 

pessoas melhorem entenderem alguns problemas que ocorre nessa área. E oferecer mais 

chances para os pilotos não cometerem erros fatais ao entrarem nessa área. 
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ORIENTAÇÃO AOS AVIADORES 

           

Na Região que é coberta pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

Aéreo I (CINDACTA I)  e pelo Sistema de Vigilância da Amazônia ( SIVAM), existe, em um 

determinado ponto de seus espaços de cobertura, uma Zona  que algumas vezes e em 

determinados momentos se torna Cega para comunicações via rádios e localização por radares 

e GPS.  

Na figura a baixo, se encontra a cobertura de radares do Brasil, dividida por Centro 

Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e pelo Sistema de Vigilância da 

Amazônia, pertencentes à Força Aérea Brasileira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa zona, de instabilidade de Comunicação e localização por  radares e GPS, fica nas 

proximidades do Equador Magnético da Terra, especificamente nas redondezas da Serra do 

Cachimbo, no Estado de  Mato Grosso. 
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Essa região do Brasil, por onde passa o Equador Magnético da Terra, medido do ano 

de 1957 até o ano de 2000, se encontra no mapa da figura abaixo: 

 

Os pilotos ao entrarem nessa Zona suas aeronaves poderiam ficar vulneráveis aos 

efeitos dos distúrbios de campo magnético proveniente de bolhas ionosféricas, fortemente 

influenciadas pela radiação magnética, do equador magnético, que favorece a ocorrência 

desse fenômeno natural, nessa região do globo terrestre. 

O fenômeno natural, conhecido como bolhas de plasma, ou bolhas ionosféricas foram  

descobertas sobre o território brasileiro por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE. 

As bolhas ionosféricas, ou bolhas de plasma, podem ser definidas como uma baixa 

densidade de plasma ionosférico que ocorre na região do equador magnético, e suas variações 

são dependentes do ciclo solar. 
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EXPLICAÇÃO DO FENÔMENO 

 

 Durante o dia, a atmosfera eletricamente neutra da Terra (composta majoritariamente 

por oxigênio e nitrogênio) sofre um bombardeio de raios ultravioletas vindos do Sol, os quais 

através de uma ação fotoelétrica, geram íons e elétrons, a partir da altura de aproximadamente 

60 km., criando, dessa forma, a ionosfera terrestre.  A ionosfera, portanto, situa-se acima de 

aproximadamente 60 km de altura. Ela foi descoberta no início do século XX por interferir na 

radio propagação. 

 Durante o dia, a ionosfera é mais densa, ou seja, abarca mais elétrons e íons livres 

devido à presença da radiação solar. Após o pôr-do-sol, a ionosfera começa a desaparecer por 

recombinação entre elétrons e íons, e, na região tropical (isto é, entre os trópicos de Câncer e 

Capricórnio), ela sobe repentinamente de altura com uma velocidade muito grande em cuja 

condição forma-se a bolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizemos então que  bolhas de plasma, ou bolhas ionosféricas são enormes regiões de 

vazio de plasma e surgem após o pôr-do-sol (elas nunca ocorrem durante o dia) e podem se 

estender por milhares de quilômetros ao longo das linhas de força do campo magnético 

terrestre (a Terra é um imenso imã e portanto tem linhas de campo magnético como ocorre 

com qualquer imã). A ocorrência das bolhas está aproximadamente restrita à região 

intertropical devido às condições físicas locais que favorecem a geração do fenômeno. 
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 REGIÕES DO BRASIL QUE OCORR O FENÔMENO DAS 

BOLHAS IONOSFÉRICAS E OS PROBLEMAS GERADOS POR ELAS 

 

 As primeiras detecções do fenômeno das bolhas sobre o território brasileiro ocorreram 

em 1976, por meio de observações ópticas da ionosfera sobre a região de Cachoeira Paulista, 

cidade do interior do estado de São Paulo, pelos pesquisadores José Humberto Sobral e 

Mangalathayil Abdu, ambos do INPE. A descoberta do referido fenômeno sobre o território 

brasileiro aconteceu simultaneamente em outras partes do globo terrestre por pesquisadores 

estrangeiros.  

No Brasil, elas ocorrem mais fortemente entre outubro e março e a sua freqüência de 

ocorrência diminui até atingir um mínimo por volta de junho ou julho. A bolha interfere nas 

telecomunicações via satélite, por difração das ondas (eletromagnéticas) das 

telecomunicações, causando-lhes forte alteração tanto de amplitude como de polaridade, o que 

gera os ruídos. Um resultado típico de tal interferência é o aparecimento de pontos escuros e 

luminosos na tela do receptor, na recepção direta por antena parabólica caseira. Sistemas de 

telecomunicações de grande porte tais como os utilizados por muitas empresas de 

telecomunicações podem também eventualmente sofrer fortes interferências, chegando aos 

blackouts (interrupções totais) nas comunicações. 

As bolhas ionosféricas também poderia, ao se concentrarem em certo ponto, gerar 

Campos magnéticos, que  variam de baixos a médios, o suficiente para interferir na tramitação 

de qualquer onda eletromagnética. A variação de intensidade, do campo magnético, 

dependerá de pequenos fatores físicos e climáticos que influem decisivamente na situação. 

Isso tornaria, dependendo da intensidade do campo e da freqüência que são transmitidas as 

ondas eletromagnéticas, muito dificultosas a comunicação via rádio e a localização por radar e 

GPS. Além de atrapalhar gravemente aparelho que dependem das ondas eletromagnéticas ou 

de  impulsos eletromagnéticos para funcionarem, agirem e tomarem determinadas atitudes 

pré-estabelecidas para eles realizarem. 

Atualmente, a região do Brasil que mais sofre com os problemas das bolhas 

ionosféricas é a região que abrange a Serra do Cachimbo, no Estado de Mato Grosso. Região 

esta que é considerada de extrema importância para a condução de estudos e pesquisas, desse 

fenômeno e de outros, nas áreas de Geofísica, Aeronomia e Atmosféricas.  
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RECOMENDAÇÕES AOS AVIADORES 

 

 Seria então interessante que os pilotos ao entrarem nessas Zonas redobrem a atenção, 

pois essas áreas, em determinados momentos, são de grande instabilidade de comunicação via 

rádio e localização por radar e GPS, em virtude dos fatores naturais da região. É 

recomendável, ainda, que os pilotos evitem usar o piloto automático e faça a condução do 

avião manualmente, a mão livre, enquanto se encontrar sobrevoando essa região. Se precisar 

se comunicar com tráfico aéreo e não conseguir pela freqüência de emergência, 121 MHz, é 

recomendável que passem a aumentar, gradativamente, a freqüência de comunicação até acha 

uma freqüência que consigam se comunicar com o tráfico aéreo. 

 Essas recomendações são fundamentais, pois passariam a evitar possíveis acidentes 

fatais.  

 Com relação à freqüência é em razão de que normalmente uma onda eletromagnética 

que se encontra aumentando sua freqüência de sinal durante a propagação tem grande chance 

de atravessar um campo magnético que se encontra baixando seu campo. Isto faz com que a 

onda eletromagnética não sofra tanta interferência em seu sinal por parte do campo 

magnético.  

 O efeito contrário do descrito é o responsável pela perda de contato ou interferências 

nos sinais via rádio e radares, tanto saindo dos aviões quanto saindo das torres de controle. 

Além disto, se o campo for grande impede até a passagem de um sinal de satélite ao 

tentar atravessá-lo.  
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OBSERVAÇÕES 

 

1ª)   Será definido e exemplificado aqui, de forma simples clara, concisa e sem 

recorrer a termos técnico-científicos para melhor entendimento dessa teoria por todos,  o que 

poderia ser considerado como Campo Magnético Alto, Médio e Baixo: 

     * Campo Magnético Alto pode ser considerado quando um piloto se depara com as 

seguintes situações em seu avião:  

      - Bússola com ponteiro descontrolado, rodando que nem um carrossel;  

      - Altímetro, Rosa-dos-ventos e Giroscópio analógico se mostrando descontrolados; 

      - Ponteiro do marcado do tanque de combustível ora apontando cheio, meio tanque e vazio 

ou vice-versa; 

      - Relógio analógico com perda de funcionamento do ponteiro dos segundos e por 

conseqüência atraso do relógio. 

      - Perda total de comunicação via Rádio; 

      - Perda total de localização por Radar ou GPS; 

      - Panes elétricas inesperadas; 

      - Descarregamento inesperado das Baterias do Avião; 

     * Campo Magnético Médio pode ser considerado quando um piloto se depara com as 

seguintes situações em seu avião:  

      - Bússola com ponteiro descontrolado, ora apontado para um lugar e depois para outro; 

      - Perda parcial ou total de comunicação via Rádio; 

      - Perda parcial ou total de localização por Radar ou GPS; 

      - Relógio analógico com perda de funcionamento do ponteiro dos segundos e por 

conseqüência atraso do relógio. 

      - Ponteiro do marcado do tanque de combustível ora apontando cheio, meio tanque e vazio 

ou vice-versa; 

      * Campo Magnético Baixo pode ser considerado quando um piloto não se depara com 

nenhuma das situações descritas dos campos magnéticos Alto e Médio em seu avião.  
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 2ª) Qualquer que seja os aparelhos de navegação do tipo analógico (principalmente 

os de ponteiros) será gravemente atingido pelos efeitos do campo magnético. Fazendo com 

que normalmente os mostradores ou ponteiros fiquem imóveis ou tendendo a se dirigir ou 

apontar para o campo magnético. Isto pode fazer com que esses aparelhos fiquem 

descontrolados.    

3ª)   É importante ressaltar que esse fenômeno acontece aproximadamente dentro da 

região tropical, em cujo caso, significa que Europa, Estados Unidos e Japão, por exemplo, não 

são atingidos pelo fenômeno. 

4ª)   Não se deve entender, ao ler essa Orientação dos Aviadores do Brasil, que todos 

os problemas que acontecem na Zona de Instabilidade  são causados puramente pelos Campos 

Magnéticos, pois os problemas também podem ser gerados por Campos Elétricos ou pela 

combinação dos Campos Elétricos com os Campos Magnéticos. Isso acontece pela seguinte 

razão: 

           Carga elétrica em movimento gera campo elétrico e que por simetria gera 

campo magnético. Além disso, a variação do campo elétrico gera campo magnético e por 

conseqüência a variação do campo magnético também gera campo elétrico. Quando aumenta 

o campo elétrico, o campo magnético também aumenta e quando o campo elétrico diminui, o 

campo magnético também diminui. 

5ª)   Esse fenômeno não acontece durante o dia devida alta condutividade iônica 

influenciada pela radiação solar. 

6ª)  As bolhas passam a interferir mais fortemente durante a fase de máxima 

atividade solar que ocorre a cada 11 anos. 

7ª)      Segundo consta o INPE, já esta na região fazendo pesquisa e tentando medir 

esses distúrbios de Campos Magnéticos e de Campos Elétricos. As idéias deles são 

equivalentes as minhas sobre a região. E acredito que obterão sucesso nas suas investigações 

dessa região por possuirem profissionais brilhantes e capazes de desempenharem suas 

funções. 
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