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ABSTRACT 

Equatorial ionospheric irregularity distribution 
morphology, and dynamics, and the dynamics of the ambient ionosphere 
were investigated .in—the—pvasent thocie. Spread F data from 
ionograms over Fortaleza (4°S; Z8°0) and Cachoeira "Paulista (22,7°S; 
45°0), and simultaneous VHF scintillations of geoestatior.ary 
satellite beacon received over Natal (5,6°S; Zc,7°0) were used to 
determine the irregularity local time versus s-aetsoZTnl ~-~?-v- •> 
distribution, over the equatorial and low latitude location, during 
the solar aativizy maximun as well as minimum epochs. Cc.cspt of flux 
tube alignment properties of the trans equatorial plasma bubbles were 
us, d to determine statistical features of the plasma bubble rise 
velocities. Calculations of plasma bubble rise velocities were then 
carried out for different solar activity epochs and compared -sith prereversal 
enhancement amplitude in the F-layer vertical rise velocities, for 
the same epochs. Using theoretical considerations or. the development 
of plasma bubble based on flux tube integrated properties, the 
observed dependence of the plasma bubble rise -:elocities and the 
F-region dynamo electric field has been analysed to estirate the 
average ionizations depletions in the plasma bubble. Possible causes 
for the lack of correlation often observed between bubble rise 
velocities and F-layer velocities also are discussed. ••''/~v , •/ n 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

I.! - IRREGULARIDADES IONOSFERICAS EQUATORIAIS 

Na investigação das camadas ionosfericas encontra-se s_u 

perpostos ao perfil normal de distribuição de densidade de plasma d_î  

versos tipos de irregularidades,os quais, presente em todos os níveis, 

exibem um padrão de comportamento geralmente variável com a época do 

ano, hora local, atividade solar, posição geográfica, etc. 

Dentre os vários tipos de irregularidades,aqueles que se 

desenvolvem na região F equatorial são freqüentemente originados das 

bolhas, regiões de baixa densidade, geradas na ionosfera logo apôs o 

pôr do sol. Tais irregularidades exibem grande diversificação em tama_ 

nho nun espectro que varre desde irregularidades da ordem de metros até 

as da ordem de quilômetros. Da existência de diferentes escalas de com 

primento de irregularidades, faz-se necessária a utilização de várias 

técnicas de observação, o que veio dar origem a diversos termos os 

quais estão associados ãs diversas aparências em que as irregularidades 

se manifestam nos registros. Dentre estes termos, encontram-se frequeri 

temente na literatura: plumas, "Spread F", cintilização de sinais de 

satélites. As irregularidades estão associadas ãs seguintes escalas de 

comprimento: aquelas da ordem de metro produzem as plumas nos radares 

de espalhamento em VHF, as de escala de comprimento da ordem de decãme 

tro dão origem ã camada F espalhada nos ionogramas, e as da ordem de 

hectômetro e quilômetros produzem cintilaçoes no sinal transmitido por 

satélites em VHF e UHF. 

As Figuras 1.1, 1.2 e 1.3 ilustram a ocorrência de FEA 

na estação Huancayo, cintilação em Natal e plumas em Jicamarca. 
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Fig. 1.1 - FEA na estação equatorial ào Huancayo. 

FONTE: Davies (1966), p. 154. 
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Fig. 1.2 - Observação de transmissões do LES-6 em 251 MHz recebidas 
em Natal, Brasil em 23.01.75. 

FONTE: Medeiros (1982), p. 17. 
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Fig. 1.3 - Variação temporal do espalhamento do radar (50 MHz) ob̂  
servada em Jicimarca. 

FONTE: Basu and Kelley (1979), p. 474. 

Nos trabalhos de Noodman e La Hoz (1976), Basu et alii 

(1978), Farley et alii (1978), Morse et alii (1977), Rastogi and 

Woodman (1978), Tsunoda (1980), Tsunoda and Towle (1979) e Aarons et 

alii (1980a) pode-se verificar que irregularidades de diferentes tama_ 

nhos coexistem na ionosfera, pelo menos durante sua fase de desenvolva 

mento. 

Um dos importantes capítulos da história das irregulari 

dades equatoriais deve-se i relevante contribuição dada pela ionossoji 

da que, desde 1938, com OS trabalhos de Booker e Wells, vem contribuiji 

do para o entendimento do "spread F". 

O "Spread F" refere-se a manifestações de irregularidades 

da ordem de decãmetro em ionogramas, caracterizadas pelos traços difu_ 

sos que são exibidos nos registros, os quais podem basicamente ser di_ 

vididos em dois tipos distintos: a camada F espalhada do tipo altura 

(FEA) e a camada F espalhada do tipo freqüência (FEF). A Figura 1.4, 

ilustra os dois tipos de espalhamentos. 

O FEA caracteriza-se por uma reflexão difusa na parte ho_ 

rizontal do traço do ionograma (baixas freqüências), independentemente 

da freqüência. 
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Fig. 1.4 - Ionogramas sobre Fortaleza que mostratn: a) FEA (18:47 horas), 
b) FEF (23:27 horas). 
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O FEF exibe reflexão difusa na parte curvada do traço do 

ionograma (em torno da freqüência critica da camada), 53 vezes aumentari 

do de intensidade, não permitindo a leitura da freqüência critica da 

camada. 

Desde as primeiras investigações utilizando ionossonda, 

foi verificado que o FEE ("Spread" F" Equatorial) estava intimamente lj_ 

gado ã subida rápida da camada F nas horas próximas ao pôr do sol (Os, 

borne, 1952; Lyon et alii, 1960; Chandra and Rastogi, 1972). Dos estu_ 

dos que sucederam foi marcante a presença de variações sazonais, varia_ 

ções com o ciclo solar e diferenças no FEA em função da longitude ob 

servada (Aarons et alii, 1980b; Rastogi, 1980: Abdu et alii, 1981a, b; 

Dasgupta et alii, 1982; Tsunoda, 1983). 

Diversos estudos foram realizados levando em conta peno 

dos magneticamente perturados como o trabalho realizado por Chandra e 

Rastogi (1972) na estação equatorial de Thumba. Nesta estação foi ob 

servada a existência de redução tanto na altura virtual, h'f, como no 

valor médio do Tndice de FEA, nos horários que antecedem a zero hora 

local; principalmente durante os meses de equinõcios e verão do hemi£ 

ferio norte. Por outro lado, não foi encontrada relação entre o FEF e 

a atividade magnética. 

Chandra e Rastogi 0970) fizeram um apanhado de marcantes 

variações na ocorrência de FEE em função da atividade solar e época do 

ano. Diversas estações equatoriais foram analisadas, entre elas a de 

Ibadan (7,4° M; 3,9°L; DIP 6°S).; Djibouti (11,5°N; 43°L, DIP 6o N); 

Kodaikanal (10,2°N; 77,5°L; DIP 4°N); nas quais foi observado um aumen 
to de FEE com atividade solar. Em Huancayo (12°S; 75,3°0 e DIP 2o N), 

e outras estações na zona americana, foi visto um mínimo de ocorrência 

de FEE nos anos de alta atividade. Dentre as variações sazonais,as mais 

intensas foram detectadas ro setor americado onde máximos pronunciados 
são observados no mês de dezembro e mínimo em junho. Nítidas diferen 

ças nas variações sazonais são observadas quando analisados diferentes 

setores. Assim, nas estações africanas encontram-se variações sazonais 
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menores que as do setor americano, exibindo máximos em junho e mínimos 

em dezembro. Jã no setor asiático foram vistas variações sazonais mui^ 

to pequenas. 

Em adição as informações obtidas com ionossonda, várias 

técnicas têm sido utilizadas na pesquisa do FEE, entre os quais o ra 

dar de espalhamento coerente, medidas de cintilação e medidas in loco 

com foguetes e satélites (Farley et alii, 1970; Woodman and La Hoz, 

1976; Kelley et alii, 1976; McClure et alii, 1977; Aarons, 1977; Dyson 

and Benson, 1978; Burke et alii, 1979; Szuszczewicz, 1978). 

Além dos trabalhos experimentais,paralelamente trabalhos 

teóricos e técnicas de simulação têm sido de grande valia na compreen 

são da geração e da morfologia das irregularidades (Scannapieco and 

Ossakow, 1976; Chaturvedi and Ossakow, 1977: Ossakow e Chaturvedi, 1978; 

Ossakow et alii 1979; Hudson, 1978- Costa and Kelley, 1978b: Otto 1978; 

Anderson and Haerendel, 1979). 

As primeiras tentativas de explicar o FEE baseam-se em 

teorias lineares, as quais descrevem satisfatoriamente a formação das 

irregularidades abaixo do pico da camada F. No entanto, com o trabalho 

de Farley et alii (1970), ficou demonstrado que tais teorias eram li_ 

mitadas; visto que não conseguiam explicar o fato de existir irregula_ 

ridades da ordem de 3 metros abaixo e acima do pico da região F até 

cerca de 1000 km, independente da camada F estar se movendo para cima 

para baixo, ou simplesmente estacionaria. Estas irregularidades foram 

observadas por Farley com radar de espalhamento coerente (50 MHz) em 

Jicamarca, Peru. 

Grandes avanços na compreensão das irregularidades ionos_ 

féricas equatoriais foram obtidos com o uso de radares, tais como os ins_ 

talados em Jicamarca (11,95°S, 76,96°ü, 2°fí); Kwajalein (9,4°N; 167,5°L). 

A análise dos dados obtidos nessas estações veio dar origem a uma série de 

importantes trabalhos os quais constituem mais um passo importante na com 

preensao das irregularidades ionosfericas (Woodmann, 1970; Farley et 

alii, 1970; Fejer et alii, 1979a; Woodmann and La Hoz, 1976; Tsunoda 
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et alii, 1979; Tsunoda and Towle, 1979; Tsunoda 1980b; Tsunoda, 

1980). 

As necessidades de comunicação trans-ionosféricâs com os 

satélites geoestacionãrios em sistemas que opsram na faixa de VHF e 

UHF transformaram as irregularidades ionosfêricas em alvo de grande 

interesse. 0 fato de sinais de satélites sofrerem flutuações em amplj 

tude e fase (eintilações) veio ativar a corrida para compreensão das 

irregularidades ionosfêricas, e, ao mesmo tempo, constituir uma das téc: 

nicas de investigação. 

Os trabalhos desenvolvidos nas diversas estações equat£ 

riais têm mostrado uma correlação entre a existência de FEA e cintila_ 

ções de sinais, fato que reforça a idéia da.coexistência de diferentes 

tamanhos de irregularidades (Huang, 1970; Aarons, 1977). Para a estai 

ção de Huancayo, Peru, foi observado por Aarons (1977) que as cintiU 

ções de sinais de 137 MHz eram mais fortes em períodos de atividade S£ 

lar máxima e apresentavam variações sazonais acentuadas, desde a nã£ 

-existência de cinti laçao (maio a julho) a máximos pronunciados (outu_ 

bro a março). Aarons et alii (1980b), analisando dados de Natal, Bra 

sil e Huancayo, Peru, observaram que eintilações de sinais de 257 MHz 

registrados em Natal tinha máximos no verão (novembi o-dezembro-janeiro) 

e mínimos no inverno (quase sem ocorrência); para Huancayo, máximos no 
equinõcio de setembro e mínimo no inverno. Yeh et alii (1981) . também 

verificaram nítidas diferenças no comportamento sazonal de cintilaçoes 

através de estudos comparativos analisando dados coletados em diferen 

tes setores (americano, africano e do pacífico). 

Das correlações com o índice de atividade magnética, Kp, 

foi notada uma redução de ocorrência de cintilação antes da meia-noite, 

quando a atividade magnética era elevada, enquanto de madrugada obser_ 

varam o contrario. 
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Dentre as diferenças de intensidades e taxas de ocorrini 

cia de cintilação freqüentemente observadas nas diversas estações equa 

toriais, algumas são evidentemente resultados das diferentes localize 

çoes geográficas, magnéticas, outras estão intimamente ligadas ãs dife 

rentes faixas de freqüências utilizadas nas observações. Livingston 

(1930), fez um estudo comparativo em Ancon, Peru, utilizando técnica 

de cintilação de sinal de varias faixas de freqüências (137 MHz-, 413 

MHz; 1239 MHz) e pôde observar que a ocorrência de cintilação apreseji 

tava leves diferenças no comportamento-fato este justificado Delo amplo 

espectro de tamanho de irregularidades. 

No estudo comparativo de cintilação analizando dados co_ 

letados em diferentes setores (americano, africano, setor do pacífico), 

foram encontradas nítidas diferenças no comportamento sazonal (Yeh et 

alii, 1981). 

0 acumulo de informações obtidas nas diversas estações 

equatoriais, com técnicas e satélites, fornece meios para concluir que 

a ocorrência de irregularidades na região F equatorial e um fenômeno 

tipicamente noturno, cujo mecanismo de geração é acionado basicamente 

nas horas próximas ao põr-do-scl. 

As irregularidades se apresentam em diversos tamanhos e 

estão associadas as chamadas bolhas de plasmas, as quais apresentam um 

movimento para cima e para leste co mesmo tempo que se estendem ao lor̂  

go das linhas de campo magnético terrestre. 

As observações de Cohen e Bowles (1961) mostraram a exis_ 

tência de irregularidades alinhadas com o campo magnético terrestre, 

que se estendem mais de 1 km na direção das linhas de campo e cerca de 

10 m ou menos na direção transversal. Foi observada existência de gru_ 

pos localizados de irregularidades de estensão da ordem de 1000 km na 

direção leste-oeste. As primeiras observações de deslocamento de irrei 

gularidades de oeste para leste foi realizada já na década de 60, sen 

do freqüentemente citados os trabalhos de Cohen e Bowles (1961), Calvert 

e Cohen (1961) e Clemesha (1964). 
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As irregularidades que geram FEA apresentam variações sa_ 

zonais, cuja intensidade difere de setor para setor e estão mais ou me 

nos inseridas numa faixa de + 20 de latitude geomagnética (Singleton, 

1960 e Lyon et alii 1960). Variações dentro de um mesmo setor também 

são observadas, como as analisadas por Abdu et alii (1980) no setor ame 

ricano. 

As irregularidades possuem dependência como ciclo solar 

e exibem nítidas modificações durante períodos de forte atividade ma£ 

nética (Wells, 1954; Lyon et alii, 1961; Rangaswamy and Kapasi, 1963; 

Mejia, 1965; Chandra and Rastogi, 1972; Rastogi and Woodman, 1978: Ra£ 

togi, 1980). 

Dentre os mecanismos de geração, os de instabilidade de 

plasma são os mais discutidos, muito embora alguns aspectos ainda não 

estejam completamente entendidos, o que induz a possibilidade de exis_ 

tência de outros mecanismos que possam a* vir a atuar conjuntamente no 

processo de geração e evolução das irregularidades. 

1.2 - TEORIAS DE GERAÇÃO DE IRREGULARIDADES 

0 termo irregularidades ionosférica tornou-se sinônimo 

de flutuação na densidade de plasma (ou elétrons). Tais flutuações têm 

sido estudadas desde as primeiras medidas realizadas por Booker and 

Wells (1938) com a descoberta do "spread F" na base inferior da camada 

F da ionosfera equatorial de Huancayo. Com base no acúmulo de informa 

ções desenvolvidas durante os vários anos que se sucederam às prime^ 

ras investigações diversas teorias foram propostas. 

As primeiras iniciativas teóricas visando uma compree^ 

são do fenômeno do FEE estão associadas aos nomes de Dungey (1956), 

Dagg (1957), Martyn (1959) e Calvert (1963). Parte destes trabalhos 

sustentam, ainda hoje,o embasamento teórico de diversas teorias sofi£ 

ticadas de geração de FEE que foram desenvolvidas. 
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Numa visão simplificada, Dungey (1956) foi o primeiro a 

propor a instabilidade Rayleigh-Taylor como o mecanismo gerador de FEE 

na base da camada F. Do trabalho desenvolvido por Dagg (1957) surge a 

idéia de que o FEE nasce, basicamente, do acoplamento da região E e F, 

isto é, irregularidades seriam inicialmente produzidas por movimentos 

turbulentos na região do dTnamo (região E) e seriam transferidas para 

região F, graças ã alta condutividade existente ao longo da linha de 

campo magnético terrestre. 

Martyn (1959) foi o primeiro a propor a instabilidade de 

gradiente E x B, como mecanismo gerador de FEE. Calvert (1963) sugeriu 

que o movimento noturno, para baixo da atmosfera neutra era o responsa^ 

vel pelo aparecimento do FEE. 

Com as observações de radar feitas por Farley et alii 

(1970) em Jicamarca, Peru, durante noites de FEE, foi possTvel, a pajr 

tir da detecção de irregularidades de 3 m observadas acima e abaixo do 

pico da camada F (até cerca de 1000 km), independentemente do movimeii 

to da camada estar para cima, para baixo, ou estacionaria, estabelecer 

bases definitivas para contestação das teorias lineares até então exis_ 

tente. Tais teorias apenas explicam a formação de irregularidades no 

lado inferior da camada F. 

Em 1973 Haerendel elaborou a teoria de instabilidade 

Rayleigh-Taylor propondo que os fortes gradientes que se desenvolvem 

na geraçãc de bolhas favorecem ã criação de processos secundários de 

geração de irregularidades cada vez menores. Em 1979 Anderson e Haerein 

dei fizeram cálculos de velocidades de subida de bolhas num plasma c£ 

lisional, partindo de valores integrados ao longo do tubo de fluxo ma£ 

nêtico para a densidade eletrônica e a condutividade Pedersen. 

Desse relato, pode-se ver que a visão teórica até aqui 

discutida, basicamente está apoiada em processos de instabilidades de 

plasma. Entretanto, alguns trabalhos desenvolvidos, desde os primeiros 

anos de observação de FEE, fogem bastante desta linha de raciocínio até 

aqui enfatisada. Dentre esses-trabalhos, alguns foram fortemente cri. 
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ticados e outros deram base para acreditar que mecanismos como ondas 

de gravidade produzem as perturbações iniciais necessárias ao processo 

de geração de instabilidade de plasma. Uma visão detalhada dessas idéias 

pode ser obtida nos trabalhos de Ryle e Hewish (1950), Ryle (1956)seguji 

do Rastogi, 1976, Peterson et alii (1955), Rottger (1976), Klostermeyer 

(1978) e Booker (1979). No exposto acima, pode-se observar que as insta_ 

bilidades de Rayleigh-Taylor, (Dungey, 1956; Hudson and Kennel, 1975; 

Hudson, 1978; 0tt> 1978) e a instabilidade de deriva, t x "§, (Martyn, 

1959) foram alvo de grande interesse durante todos esses anos de obseir 

vação de.FEE. 

Pode-se resumir estes processos de geração numa breve d ú 

cussao. Tem-se um meio ionizado (ionosfera) com um dado gradiente vertj_ 

cal de densidade eletrônica sob influência do campo gravitacional do cam 

po magnético e de uma perturbação inicial, provavelmente originada por 

ondas de gravidade. A atração gravitacional sobre os elétrons e tida c() 

mo desprezível, e ê levada em conta apenas a interação sobre Tons por 

serem mais massivos. A ação conjunta do campo magnético B e do campo ma£ 

nético B e do campo gravitacional, g, origina a corrente J a qual se de_ 

senvclve perpendicularmente a g e a B e que originará nas regiões fron_ 

teiriças entre concentrações elevadas e rarefeitas, introduzidas pela 

perturbação inicial, cargas de polarização, as quais serão responsáveis 

pelo aparecimento dos campos elétricos intrínsecos, Ei, Figura 1.5. 

Esse campos, atuando com o campo magnético B, darão iní 

cio a instabilidade Rayleigh-Taylor no plasma ionosferico. 

Portanto, tem-se que durante o dia a ionosfera encontra_ 

-se ilumina pelo Sol. 0 campo elétrico da região E, gerado pelo efej_ 

to dínamo, é transmitido ã região F devido ã alta condutividade existeji 

te ao longo das linhas do campo magnético. Este campo elétrico E, 
- * • - * • 

atuando juntamente com o campo magnético B, dã origem a deriva E x B, 

que levanta a camada de lonizaçao. Se o único campo elétrico existente 

na região F fosse o originado na camada E, não se-ia possível explicar 

o aumento pronunciado da velocidade de subida da camada F nas horas prõ 
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ximas ao por do sol. Tal aumento, artes da inversão do sinal da velocj^ 

dade de deriva, e atribuído aos campos elétricos criados pelo efeito 

dTnamo da região F, o qual é curto-circuitado de dia devido ã alta «w 

dutividade da camada E mas, ao anoitecer, quando a camada E é consumi 

da pela recombinação, torna-se eficiente;-portanto, contribui para su 

bir a camada ionizada através do mecanismo E x B. 

t*2 > n1 

v,-

V\ =0 -*• m /m. << 1 
e e i 

- £ 

J e *> H9 * B <_ 
B2 

J = c p E 

vn 

Fig. 1.5 - Diagrama esquematico que mostra como a 
near Rayleigh-Taylor e a instabilidade 
bre um gradiente de densidade abrupto. 

FONTE: Fejer and Kelley (1980), p. 431 

ADAPTAÇÃO: Medeiros (1982), p. 10. 

instafc 
E x B 
instabilidade l i^ 

ooeram so 

0 processo de recombinação, juntamente com o movimento da 

camada para cima, ação E x B, produz forte gradiente de densidade na 

parte infer ior da região F. Quando a camada F encontra-se suficiente 

mente alta e/ou o gradiente de densidade e bastante grande para superar 

o efeito de recombinação, flutuações na densidade do plasma ionosfér^ 

co começara a crescer, via instabilidade Rayleigh-Taylor colisonai, por 

exemplo. Tal mecanismo desencadeia a formação de uma série de irregula_ 
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ridades, as q m i s darão origem aos registros de FEE observado no ion£ 

gramas. 

1.3 - OBJETIVO DO PRESENTE TRABALHO 

A compreensão da morfologia, geração e evolução das irre 

gulat'idades ionosfericas equatorias são parte centrais deste trabalho. 

Tal empenho justifica-se pela importância que as irregularidades ionos_ 

féricas desempenham em comunicaçãoepelo numero reduzido de trabalhos 

já feitos no setor do Atlântico Sul. 

0 conhecimento prévio de importantes diferenças no com 

portamento das irregularidades ionosféricas, em diversos setores geo_ 

gráficos, amplia a necessidade de analisar p comportamento das irregu_ 

laridades desenvolvidas na ionosfera equatorial brasileira. Para tal 

foram utilizados dados de cintilação de sinal de satélite em VHF, ob_ 

tidos em Natal e registros de ionossonda 'coletados em Fortaleza e Ca_ 

choeira Paulista. 

0 Capítulo 2 i uma apresentação sucinta das técnicas e 

critérios utilizados na obtenção e manipulação dos dados. 

As principais características das irregularidades obser 

vadas nas estações de Fortaleza, Natal e Cachoeira Paulista são disou 

tidas no Capítulo 3. Paralelamente fizeram-se estudos comparativos dos 

dados de cintilação e FEA para as estações equatoriais e análise de 

ocorrência simultânea de FEA em Fortaleza e Cachoeira Paulista. Esta 

iniciativa justifica-se pelo interesse de compreender os mecanismos que 

asseguram o desenvolvimento das bolhas de plasma. 

Foi também dado ênfase ãs mudanças de comportamento dos 

parâmetros ionosféricos quando analisados período de diferentes ativj_ 

dades solarps, e, eventos isolados relacionados a perturbações magnétj_ 

cas. 
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Possíveis alterações no processo de evolução das irregu^ 

laridades foram observadas. 

No Capítulo 4 realizou-se um desenvolvimento teórico com 

o objetivo de obter o grau de rarefaçao d ŝ bolhas de plasma desenvoj 

vidas na ionosfera equatorial. 

A partir de dados de ionossonda, obtidos nas estações de 

Fortaleza e Cachoeira Paulista, foi possível, dentro de certas simply 

ficações, obter,a percentagem de depleçao das bolhas de plasma que se 

desenvolvem na ionosfera equatorial brasi leira. 

Portanto, uma abordagem conclusiva dos resultados obti^ 

dos em todo o trabalho é" apresentada no Capítulo 5, 



CAPITULO 2 

DADOS EXPERIMENTAIS E ANALISES 

2.1 - INTRODUÇÃO 

A parte observacional do presente trabalho está centrada 

em dados coletados na estação equatorial magnética de Fortaleza (4°S, 

38°0, DIP l,8°S),de Natal (5,6°S, 33,7°0, DIP 5,5°S) e na estação de 

baixa latitude de Cachoeira Paulista (22,7°S, 45°0, 26°S). 

Propondo compreender certas características das irregula_ 

ridades que se desenvolvem na região F equatorial brasileira, foram 

utilizadas duas técnicas distintas de detecção de irregularidades: a 

de cintilação de sinais de satélites em VHF (257 MHz) em Natal ea dos 

registros de ionossonda coletados em Fortaleza e Cachoeira Paulista. 

2.2 - TÉCNICAS UTILIZADAS 

2.2.1 - IONOSSONDA 

Na investigação dos parâmetros ionosferi cos uma das te£ 

nicas mais representativas e a chamada têoniaa de pulso tendo, origi 

nalmente inventada por Breit e Tuve, 1926. 

Basicamente, tratam-se de emissões sucessivas de pulsos 

de curta duração (30 a 100 ys) na faixa de freqüência de radio, sendo 

emitidas verticalmente para cima em intervalos regulares de tempo (1/30 

a 100 ps). 0 tempo decorrido entre a emissão e a recepção do eco, me 

dido num osciloscõpio, é gravado em filme em função da freqüência emi 

tida. Estas gravações são conhecidas pelo nome de ionogramas ou curvas 

de h'f, e o <isterna transmissor - receptor pelo nome de ionossonda. 

Dentre as técnicas de investigação dos parâmetros ionos_ 

fericos, essa técnica de sondagem ê potencialmente útil no fornecimen 

- 15 -
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to de informação da concentração iÔnica e da altura da região em que o 

pulso é refletido. Entretanto, c acesso a estas informações fica limv 

tado face ãs necessidades de certas manipulações teóricas. 

As alturas virtuais h'f registradas nos ionogramas são 

obtidas adotando velocidades constantes para o pulso (velocidade da 

luz) no percurso de ida e volta. Para o cálculo da altura real, é n£ 

cessario o conhecimento da velocidade de propagação do pulso durante 

todo o percurso. Tal problema é geralmente difícil, especialmente qua_n 

do se considera a presença do campo magnécico terrestre; visto que es_ 

te introduz anisotropia no plasma ionosferico. 

Para compreensão das formas das curvas de h'f e reconhe^ 

cimento dos diferentes modos de propagação da onda, faz-se necessário 

um conhecimento prévio das equações de propagação de onda derivadas da 

teoria magnetoiônica (Rishbeth and Garriot, 1969; Ratchffe, 1962). 

Da impossibilidade de investigar a ionosfera acima do pj_ 

co da camada F, operando-se a ionossonda numa estação em terra (GROUND 

-BASE I0N0SONDES) desenvolveu-se a técnica de sondagem utilizando sat£ 

lites (TOPSIDE SOUNDING). A análise e a compreensão desses novos regis_ 

tros são análoga ãs obtidas em estação terrestre, apresentando apenas 

certas difrenças inerentes ao fato de o sistema agora estar imerso no 

próprio plasma ionosferico. Uma descrição detalhada da ionossonda e as 

analises de ionogramas podem ser consultadas em Wright et alii (1957). 

2.2.2 - CINTILAÇOES DE SINAIS DE SATÉLITES 

Sinais emitidos por satélites sofrem flutuações em amplj[ 

tude e fase ao atravessar uma distribuição irregular de densidade de 

plasma ionosferico. A degradação do sinal transmitido veio ativar a 

corrida para compreensão dos processos envolvidos na geração de irregu^ 

laridades e, ao mesmo tempo, constitui uma nova técnica de investiga_ 

ção. 
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No fenômeno de cintilaçao, as irregularidades atuam como 

uma tela de difração, dando origem assim as flutuações acima mencion£ 

das. Um estudo rigoroso do processo i bastante complicado (Saltepeter, 

1967; Lovelace et a l i i 1970). Entretanto, dentro de certos l imites, p£ 

de-se obter resultados satisfatórios com um tratamento matemático sim 

plif icado. E o caso em que se consideram espalharrentos fracos em feri 

das estreitas, nas quais, efeitos como refração e múltiplos espalhamen_ 

tos são ignorados. 

2.3 - OBTENÇÃO DE DADOS 

Os dados aqui considerados resultam da analise rotineira 

de registros de ionossonda e de cintilaçao de sinais de satélites em 

VHF. Períodos distintos de atividade solar.foram selecionados, tendo 

sido analisados ionogramas de Cachoeira Paulista e Fortaleza para as 

épocas de outubro 75 - janeiro 76, setembro 78 - a b r i l 79 e maio 80 

- abril 81. A seleção da época permite também estudo de comportamento 

sazonal d3S ocorrências de irregularidades em diferentes fases de ati_ 

vidade solar. 

A Figura 2.1 i lustra as diferentes atividades do Sol no 

período de 1973 a 1982. 
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Fig. 2.1 - Ciclo de atividade solar. 
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A escolha de diferentes períodos de atividades repousa 

no interesse de observar possíveis diferenças envolvidas na formação 

da bolhas de plasma íonosfénco. 

Dentre as medidas realizadas-, foi feita leitura da ai tu 

ra virtual mínima da camada, índice de espalhamento, amplitude de ciji 

tilação e início de aparecimento de traços satélites. Os registros f£ 

ram feitos em 15 em 15 minutos, durante todos os períodos mencionados. 

Na redução dos dados, algumas vezes fazem-se necessárias 

decisões de caráter subjetivo. Portanto, para evitar erros inerentes 

as diferenças de critérios utilizados, toda a analise dos registros fi_ 

cou restrita a um único observador. 

Os ionogramas registrados em Fortaleza foram obtidos por 

uma ionossonda modelo c-4, com potência de pico 10 - 20 KW, varredura 

de freqüência entre 1 - 25 MHz com duração de pulso de 50 a 70 us. Os 

de Cachoeira Paulista foram obtidos com uma do tipo "Magnetic AB", po_ 

tência de pico 20 - 30 KW varredura de freqüência entre 0,25 - 20 MHz, 

duração de pulso de 50 a 70 ps. 

As medidas de c.intilação de sinal de satélites foram cp_ 

letadas em Natal. A amplitude do sinal de 257 MHz, transmitida pelo sa_ 

télite Marisat é registrada em papel termostato e com resolução de 

0,01 s. 

0 sistema de recepção consiste em antena parabólica de 

30 pés, um conversor de sinal em potência e um receptor R-390 A/URR. 

Os dados analisados são referentes a períodos de ativida_ 

de solar máxima setembro 73 - abril 79 e maio 80 - abril 81. A analise 

dos dados da época de mínima atividade solar (1975 - 19/6) ficou impos_ 

sibilitada por falta de registro. 
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Em ambos os registros, cintilação e ionogramas,a análise 

foi restr i ta ao período de 15:00 - 06:00 hor local , uma vez que o f£ 

nômeno de interesse ê tipicamente noturno. 





CAPITULO 3 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS OBSERVAÇÕES EXPERIMENTAIS 

3.1 - OCORRÊNCIA DE FEA SOBRE FORTALEZA 

Observações de irregularidades ionosfericas em regiões 

equatoriais tem sido amplamente discutidas por diversos pesquisadores. 

Para a estação equatorial magnética de Fortaleza, considerável esforço 

foi concentrado no estudo de FEE (Abdu et alii, 1981a). 

0 quadro de características de FEE registradas nessa eŝ  

tação assegura o grau de entendimento que se segue: 

- Proximo ao pôr-do Sol, a subida rápida da camada F, principalmeji 

te observada nos meses de verão e equinõcios, está associada ã 

geração de irregularidades capazes de produzir FEA. 

- 0 início do fenômeno, geralmente observado as 18:00 - 19:00 hô  

ras local, ê freqüentemente anunciado com o aparecimento de tra 

ços satélites. A ocorrência máxima dar-se-ã antes da meia-noite 

e, nos períodos de forte atividade magnética, uma redução ou meŝ  

mo ausência do fenômeno e observada (Abdu et alii, 1981-, Medej_ 

ros, 1982). As variações sazonais são intensas eas mínimas oco^ 

rências estão registradas nos meses de inverno. Os mecanismos ca_ 

pazes de gerar irregularidades que se manifestam com FEA estão 

intimamente ligados ã dinâmica da camada F. 

Um caráter pouco conclusivo está associado às irregular^ 

dades que originam o FEF. Elas apresentam freqüência de ocorrência ele_ 

vada nos meses de inverno, tendo início geralmente em torno das 20:00 

horas local. Nos períodos de equinocio e verão exibem ocorrência nor_ 

malmente depois da meia-noite e parecem não estar associadas ã dinimi_ 

ca da camada F. (Abdu et alii, 1981; Medeiros 1982). 

- 21 -
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Frente ao interesse do presente trabalho, a analise aqui 
feita será restri ta ao fenômeno do FEA. 

Passo preliminar foi a seleção de dias con e sem ocorrêri 

cia do FEA. Na Figura 3.1 ê mostrado, em percentagem, as variações me 

dias mensais de ocorrência de FEA, entre 18:00 e 06:00 horas local, pjj 

ra um ano de dado. 0 período escolhido é de grande interesse por estar 

inserido num pico de atividade solar, 1980-1981 (Figura 3.1). 

18 19 20 21 22 23 O I 2 3 4 5 6 
(1980) 

HORA LOCAL 

Fig. 3.1 - Freqüência de ocorrência de FEA em Fortaleza (1980-1981). 



- 23 -

A Figura 3.1 revela a existência de máximos de ocorrência 

era outubro e janeiro envolvidos por um grande máximo secundário com 

prolongamento acentuado em dezembro e janeiro (atingindo 1 hora da ma 

nhã). 

A configuração geral desse período é uma elevada taxa de 

ocorrência de FEA em todos os meses, excetuando-se o intervalo restri^ 

to aos meses de inverno, nos quais é nítida a redução de ocorrência do 

fenômeno. 

De posse dessas informações, um estudo comparativo com da 

dos de outra época de atividade solar alta enriqueceria nossa discus^ 

são. Portanto, para tal fim, foram escolhidos os meses de setembro-78 

abril 79. A análise restrita aos meses de verão e equinõcio ê justify 

cada pela pouca ocorrência do fenômeno no inverno e por já existirem 

evidências desse resultado para o inverno de 1978 num trabalho de Mie 

deiros et a l i i (1983). 

Do perfil de ocorrência exibido na Figura 3.2 pode-se oj) 

servar máximos em outubro-dezembro-janeiro tendo ocorrência comum eji 

tre 19:00 - 22:00 horas. No entanto, nos meses de dezembro-janeiro tem 

-se nítido prolongamento até cerca de 1 hora da manhã. 

Uma rápida comparação dos resultados revela os seguintes 

aspectos em comum: 

- máximos prolongados em dezembro e janeiro que se desenvolvem ate 

cerca de 1 hora da manhã. 

- máximos secundários em abril, depois de uma leve diminuição em 

fevereiro. 

- máximo em outubro, restrito no intervalo de 19:00 - 22:00 horas. 
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Esse quadro evidencia boa concordância nas variações s£ 

zonais dos dois períodos em questão, diferindo apenas em intensidade 

de ocorrência. 

18 19 20 21 22 23 O I 2 3 4 ã 6 
(1978) 

HORA LOCAL 

Fig. 3.2 - Freqüência de ocorrência de FEA em Fortaleza (1978-1979). 

3.2 - OCORRÊNCIA DE FEA SOBRE CACHOEIRA PAULISTA 

As regiões de rarefação de plasma ionosferico geradas 
acima do equador magnético (bolhas de plasma), alongam-se nas 1i_ 
nhas de campo magnético terrestre, estendendo-se vários terrestre, es_ 
tendendo-se vários graus em ambos os lados do equador magnético. Tais 
rarefações, dão origem a fortes gradientes de densidades (Costa and 
Kelley, 1978b) que favorecem ao desenvolvimento de instabilidades ses 
cundãrias. Nesse processo, irregularidades com escalas de comprimento 
cada vez menores são geradas (Haerendel, 1976). 
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Os campos elétricos que se desenvolvem no interior das 

bolhas juntamente com o campo elétrico do plasma ambiente e campo ma£ 

netico terrestre dão origem a movimentos de deriva para cima e para le£ 

te. Assim, as irregularidades geradas num certo ponto acima de equador 

magnético podem ser comunicadas a "pontos de baixas latitudes. Entretan 

to, faz-se necessária a existência de condições ionosfericas que fav£ 

reçam o desenvolvimento das bolhas de plasma. Esta visão introdutória 

facilitará a compreensão das principais características do FEA obser^ 

vado em Cachoeira Paulista. 

Nas Figuras 3.3 e 3.4 pode-se evidenciar, nos dois peno 

dos. apresentados, uma sensível diminuição de ocorrência de FEA, quando 

comparado com a ocorrência de FEA na estação equatorial magnética de 

Fortaleza. Muito embora essas estações nãoestejam sobre o mesmo meri 

diano magnético, pode-se supor, sem grandes inconvenientes, que as i> 

regularidades que ocasionam FEA em Cachoeira Paulista foram originadas 

numa estação fictícia B, mais a oeste de Fortaleza (Figura 3.14) com 

perfil de ocorrência de FEA semelhante ao observado em Fortaleza. Este 

fato será utilizado posteriormente para o calculo de velocidades de deri 

vas verticais das bolhas de plasma. 

Voltando ãs Figuras 3.3 e 3.4, tem-se a apresentação da 

freqüência de ocorrência de FEA, em percentagem, para a estação de Ca_ 

choeira Paulista em dois períodos de atividades solares altas. A Figu 

ra 3.3 exibe um pico de ocorrência de pequena extensão no mês de dezem 

bro, entre 21:30 e 22:30 horas local. 0 início de aparecimento do FEA 

acontece mais tarde que o de Fortaleza e apresenta duração mais reduz^ 

da. 

Para os meses de inverno evidencia-se ausência completa 

do fenômeno, estando bem reduzida a ocorrência já em setembro. 
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Para e fe i t o de comparação, nos meses de maior freqüência 

de ocorrência de FEA, foram analisados os períodos de verão de equiníí 

cios de 1978-1979. Nele evidenciam-se máximos de ocorrência centrados 

em dezembro-janeiro, estando presente no mês de outubro um máximo s£ 

cundário. 

Os dois períodos analisados exibem característ icas em co 

mum, principalmente no tocante ã redução de ocorrência de FEA. quando 

comparados com Fortaleza, e ocorrência de mãxiro pr inc ipal em dezembro. 

Na Seção 3.4 será f e i t o um estudo comparativo das ocorrên^ 

cias de FEA para as estações de Fortaleza e Cachoeira °eu l i s ta . 

CACHOEIRA PAULISTA (1980-1981) (1961) 
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Fig. 3.3 - Freqüência de ocorrência de FEA em Cachoeira Paulista (1980 
1981). 
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CACHOEIRA PAULISTA (1978-1979) 

18 19 20 21 22 23 O I 2 3 4 5 6 

Fig. 3.4 - Freqüência de ocorrência de FEA em Cachoeira Paulista 
(1978-1979) 

3.3 - OCORRÊNCIA DE CINTILAÇAO EM VHF EM NATAL E COMPARAÇÃO COM DADOS 

DE FEA SOBRE FORTALEZA 

3.3.1 - INTRODUÇÃO 

A cintilação de sinais de satélites em VHF tem sido obser^ 

vada em Natal já hã algum tempo. Desde 1977 têm-se registrado sinais do 

satélite MARISAT (257 MHz), sendo anteriormente registrados sinais trans 

mitidos do Les-6 (254 MHz). 

Um número limitado de publicações foram realizadas uti1J_ 

zando dados desta estação (Kelley, 1976; Aarons, 1977; Yeh et alii, 1980; 

Yeh et alii, 1981; Medeiros, 1982). As principais características até 

então observadas estão ligadas a uma campanha realizada em 1978, na qual 

participava a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); o 

Geophysical Institute do Peru (IGP), a University of Texas em Dallas 
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(UTD), a University of Illinios em Urbana-Champaing (UI), o Emmanuel 

College (EC), o Air Force Geophysics Laboratory (AFGL) e o Space and 

Missiles Teste Center (SAMTEC). 

Dos vários estudos real izado"s têm-se observado as segui£ 

tes características. A atividade de cintilaçao en Natal, em sinais de 

250 MHz, exibe comportamento típico do setor sul-americano (Yen et alii, 

1981). Comparando sinais de diferentes freqüências, observou-se a exi^ 

tincia de cinl^lações intensas excedendo a 30 db para o sinal do satji 

lite Marisat-1, e 16 db para o de Les-9. A diferença nos níveis mãxj_ 

mos de cintilaçao foi atribuída, em grande parte, ãs diferentes faixas 

de trabalho dos sistemas de recepção (Yeh et alii, 1981). 0 estudo com 

parativo com outras estações equatoriais demonstra a existência de dj_ 

ferenças no comportamento sazonal, sendo pequenas ás diferenças em re_ 

lação a" setor africano (Aarons, 1977) e diferenças acentuadas cm rela_ 

ção eo setor do pacífico (Livingston, 1980). 

Em todos os setores equatoriais, as observações de cintj_ 

lação estão usi cimente confinadas aos horários noturnos. A Figura 3.5 

ilustra a intensa atividade de cintilaçao em Natal, comparada com a de 

outros setores (Aarons et alii, 198Qa). 

Medidas de velocidades de deriva na direção leste-oeste, 

utilizando espaçamento de 278 m entre as antenas, mostraram a existêni 

cia de velocidades de 150 m/s na direção leste em torno das 00:00 UT 

e de 30 m/s em torno de 04:00 UT. Estes resultados estão de acordo com 

outros apresentados por Woodman (1972), Mullen et alii (1977) e Yeh 

(1981). 

Foi observado por Medeiros (1982) um decréscimo no índj_ 

ce de cintilaçao (IC) para períodos magneticamente perturbados, nos me 

ses de equin5cios e verão de 1978. 
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Fig. 3.5 - Percentagem de ocorrência de cintilação em 257 MHz nas esta 
ções equatoriais de Accra, Natal e Huancayo em períodos m?^ 
neticamente calmos (Kp = 0 - 1 ) . 

FONTE: Santimay Basu and Sunanda (1981), p. 475. 

3.3.2 - APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANALISES 

Uma análise semelhante ã análise feita para ocorrência mé 

dia mensal de FEA, com dados de penodos de alta atividade solar,é" apre 

sentada nas Figuras 3.6 e 3.7 para registros de cintilação. Os resulta_ 

dos, uma vez comparados, exibem grosso modo, boa concordância. 
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Na Figura 3.6 tem-se a apresentação da ocorrência média 

mensal de cint i lação, em percentagem, para um ano de dados, tendo in í 

cio em maio/1980 e término em abri l /1981. Nela pode-se observar a exrs 

tência de máximos nos meses de setembro, novembro e dezembro com exter^ 

são em comum das 19:00 as 23:00 horas. Entretanto, nos meses de novem 

bro-dezembro e pico de ocorrência extende-se e atinge até 01:00 hora. 

Para este período, nos meses de inverno, e nítida a existência de aceji 

tuada redução de ocorrência de cinti lação; entretanto, deve-se salieji 

tar a presença de um máximo secundário relevante no mês de junho (tal 

comportamento difere do comportamento observado no inverno de 1978 por 

Medeiros et a l i i , 1982). 

(1981) NATAL (1980-1981) 

19 I» 20 21 22 29 O I 2 » 4 5 • 

HORA LOCAL 

Fig. 3.6 - Freqüência de ocorrência de cintilação do sinal áo satél i te 
Marisat (257 MHz) em Natal (1980-1981). 
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era») NATAL (1978-1979) 

18 19 20 21 22 23" O 1 2 3 4 5 6 

" HORA UOCAL 

Fig. 3.7 - Freqüência de ocorrência de cintilação de sinal do satélite 
Marisat (257 MHz) em Natal (1978 - 1979). 

Um estudo comparativo pode ser feito superpondo o perTo 

do de setembro 1978 - abril 1979 com o de setembro 1980 - abril 1981. 

Para perTodo de 1978 - 1979, os máximos de ocorrência estão localize 

dos em outubro (19:00 - 22:00 horas) e em dezembro - janeiro máximo 

acentuado que chega a atingir próximo a 1 hora da manhã. Da comparação 

é interessante notar a concordância no máximo principal de ocorrência, 

pico de grande extensão, no mês de dezembro. 

A associação entre ocorrência de cintilação e camada F 

espalhada tem sido investigada por diversos pesquisadores, encontrando* 

-se, grosso modo, certas características comuns (Banyopadhyaya and 

Aarons, 1970; Rastogi et alii, 1981; Huang, 1970). Dos dados aqui ex̂  

postos para as estações de Fortaleza e Natal, pôde-se comprovar tal a£ 

soeiação. Nas Figuras 3.2 e 3.7 notam-se, nitidamente, máximos de oco£ 

rência comuns (em outubro e dezembro) com características semelhantes, 
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ou seja, extensão maior em dezembro atingindo 1 hora da manhã, e linv[ 

tes entre 19:00 - 22:00 horas em outubro. 

Para o período de 1980-1981 observa-se que a ocorrência 

de FEA e cintilação e mais pronunciada que"a de 19/8-1979. Na ocorrên 

cia de FEA vê-se a exibição de um grande máximo secundário que envolve 

praticamente os meses de setembro e janeiro. Também para este período 

?ôde-se verificar boa concordância entre os dois fenômenos, principal 

mente no mês dezembro. Uma comparação com os dados de Cachoeira Paulis_ 

ta (Figuras 3.3 e 3.4) revela a existência de máximos em dezembro para 

as duas épocas, entretanto, nessa estação, a ocorrência é reduzida. Eŝ  

ses fatos reforçam a idéia de que as irregularidades são geradas acima 

de equador magnético; entretanto, nem todas sobrevivem para se manifes_ 

tarem nas estações de baixa latitude. 

3.4 - DESENVOLVIMENTO DE BOLHAS DE PLASMA 

3.4.1 - INTRODUÇÃO 

Observações com fotômetros, foguetes, satélites e polarí 

metros tem revelado a existência de regiões de rarefaçoes na densidade 

de plasma ionosférico. Tais rarefaçoes são freqüentemente referidos na 

literatura como Bolhas lonosfericas . Tendo sido inicialmente observa 

das em medidas feitas com satélites (Hanson and Sanatani, 1971), as bo^ 

lhas de plasma ionosférico parecem ser originadas acima do equador na£ 

netico, via instabilidade Rayleigh Taylor e instabilidade deriva í x B. 

0 forte gradiente de densidade estabelecido com a geração da bolha fa_ 

vorece a formação de processos secundários de instabilidade de plasma, 

os quais dão origem ã formação de irregularidades de escalas de compri_ 

mento cada vez menores (Haerendel, 1973). Daí, pode-se explicar o fato 

de, juntamente com o aparecimento de bolhas, observar-se manifestações 

de irregularidades de pequena escala, como as que são registradas pe_ 

los radares, ionossondas e cintilação de sinais de satélites. 
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Do estudo da composição ionica dentro das bolhas encojn 

tram-se fortes indícios de que sua geração e efetuada em alturas abaj^ 

xo do pico da camada F (Hanson and Sanatam", 1971; McClure et alii, 

1977; Szuszczewicz, 1978). As bolhas no seu processo de desenvolvimeni 

to sobem na ionosofera e atingem alturas acima do pico da camada F, cp_ 

como observado por Kelley et alii (1976) em Natal, Brasil. 

Dados simultâneos obtidos com foguetes e radares mostra_ 

ram a existência de forte correlação entre o aparecimento de W e g u U 

ridades de pequena escala, detectadas por radar.com regiões de rarefa_ 

ções na densidade de plasma medidas com foguetes Szuszczewicz et alii 

(1980, 1981a, 1981b). 

Diferentes técnicas de observações têm evidenciado alj_ 

nhamentos das bolhas de plasma com as linhas de campo magnético terres^ 

tre. Dyson e Benzon (1978) observaram que as bolhas se estendicu ao 

longo das linhas de campo magnético utilizando dados coletados pelo sa_ 

tilite Isis-1. Aarons et alii (1980) observaram este alinhamento uti_ 

lizando técnicas de eintilações. Tsunoda (1980) demonstrou as caracte_ 

rústicas de alinhamento de bolhas com observações feitas por radar de 

espalhamento incoerente. Weber et alii (1978, 1980a), Mendillo e 

Baumgardner (1982), Sobral et alii (1980a, 198üb) observaram depleções 

de ionização alinhadas com as linhas de campo magnético através de m£ 

didas de luminescência atmosféricas. 

Burke et alii (1980), utilizando dados obtidos com sat£ 

lite, estudaram as variações longitudinais do comportamento das bolhas. 

Eles encontraram freqüência de ocorrência maior no setor americano que 

no setor asiático. 

Rarefaçao de luminescência do oxigênio atômico (5300 A ) 

em regiões alinhndas ao longo do campo, B, estendendo-se cerca de 1200 

km na direção norte-sul e alguns quilômetros na direção leste-oeste f£ 

ram observadas por Basu and Kelley (1979). Tais regiões de rarefaçao 

apresentaram derivas na direção leste-oeste em torno de 100m/s . McClure 

http://radar.com
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et alii (1977) observaram, utilizando satélite AE-C, bolhas de grande 

escala (10 a > 200 km), com densidade iônica que variava ate cerca de 

30 vezes a ordem de grandeza e exibindo movimento para cima e para les_ 

te com relação ao plasma ambiente. As velocidades observadas em ambas 

as direções variam desde zero a 150 m/s. -

Aarons et aiíi (1980a) sintetizam algumas característi^ 

cas das bolhas de plasma ionosfêrico a partir de dados de cintilação, 

luminescência e medidas realizadas com radar. Resumidamente eles esta_ 

belecem que os mecanismos de geração de bolhas são ativados ao pÕrdoSol. 

A bolha inicialmente se expande para oeste, provavelmente a velocidade 

do teminadouro, até atingir a dimensão mínima de 400 km. Encontram-se 

alinhadas ãs linhas de campo magnético terrestre cerca de mais de 2000 

km de extensão. Apresentam uma espessura vertical que varia de 50 a v£ 

rias centenas de quilômetros; mais predominantemente encontram-se es_ 

pessuras entre 225 a 400 km. Havendo observações de um caso com espes_ 

sura de ate 1000 km. 

Após sua formação, as bolhas sofre deriva para leste com 

velocidades que variam de 100 - 200 m/s. Observa-se que a maior parte 

das bolhas possui duração de cerca de duas horas. Havendo, entretanto, 

ocorrências de alguns casos de mais de três horas de duração. 

Estão intimamente ligados ã geração e ao desenvolvimento 

de bolhas as características de ocorrências relativas de FEA no equa^ 

dor e em baixa latitude e o deslocamento vertical da camada F ao enta£ 

decer aspectos importantes que serão analisados nas próximas seções. 

3.4.2 - ESTUDO COMPARATIVO DE OCORRÊNCIA DE FEA SOBRE FORTALEZA E CA

CHOEIRA PAULISTA 

Um dos passos realizados para este estudo comparativo foi 

a obtenção da altura média da camada F em dias com ocorrência de FEA 

simultâneo em Fortaleza e Cachoeira Paulista, ocorrências sõ em Forta_ 

leza, e dias sem ocorrência de FEA. 
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A Figura 3.8 a, b, c, d ilustra o comportamento da altu^ 

ra media da camada F para estação de Fortaleza. As curvas apresentadas 

era linhas cheias são para ocorrência simultânea, as tracejadas para dias 

sem ocorrência de FEA sõ em Fortaleza, os pontilhados para dias sem 

ocorrência de FEA. Foi também marcada, seguindo esta mesma convenção, 

a duração media do fenômeno observado em Fortaleza; devendo-se salieii 

tar que a linha extra de traços longos é referente a duração do FEA em 

Cachoeira Paulista. Na parte superior dos gráficos apresenta-se a esta_ 

tTsticay ou seja, o número de pontos utilizados no calculo das médias; 

seguindo a mesma convenção acima mencionada, tendo-se apenas omitido a 

representação estatTstica para curvas obtidas com um único dia de da_ 

dos, 

Uma rápida observação denuncia uma estatTstica mais ba^ 

xa nos horários em que o FEA é mais freqüente. Esta redução é decorreni 

te da dificuldade encontrada para efetuar a leitura da altura da cama_ 

da nos dias de forte espalhamento. Portanto, apenas nos horários em 

que o fenômeno de espalhamento e ausente é que existe, geralmente,coin_ 

cidêr.cia entre o número de pontos com o número de dias utilizados no 

cálculo. 

Dentre as informações que se pode extrair da Figura 3.8, 

tem-se: a rápida subida da camada nas horas próximas ao pôr do Sol e£ 

tá associada 5 ocorrência de FEA. Nos dias que o fenômeno é ausente, 

observa-se que a altura máxima da camada é sensivelmente reduzida. 

Farley et alii (1970) observou, utilizando radar de espalhamento em VHF 

na estação de Jicamarca, que o lado inferior da regiãoFprecisava atin 

gir uma altura base para a geração de irregularidades capazes de produ 

zirem FEA. 
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Um dos aspectos de interesse para o estudo de desenvolvi^ 

mento de bolhas de plasma é o fato de que as curvas de altura média 

em dias de ocorrência simultânea em Fortaleza e Cachoeira Paulista,ex2 

bem uma tendência marcante de envolver* no horário de -pico da camada, 

as curvas representativas de ocorrência sõ. em Fortaleza; ou seja, a ai 

tur? da camada é maior nos dias em aue o FEA ê visto nas duas estações. 

Outro aspecto relevante ê a duração prolongada do FEA nos 

dias de ocorrência simultânea. Pode-se notar que, para esses casos, o 

espalhamento geralmente está presente até cerca de 2 horas da manhã. 

Enquanto para osFEA observados sõ em Fortaleza a duração média gera^ 

mente não ultrapassa as 23:00 horas. 

Nenhum aspecto conclusivo pode ser extraído no que diz 

respeito ãs possíveis diferenças no instante inicial médio do FEA ana_ 

lizando os dois tipos de ocorrências acima. 

Uma vez que nos horários de maior interesse a estatTsti^ 

ca tem tendência a ser mais baixa, dando origem a flutuações estatTsti^ 

ca, foi também analisando o perTodo de setembro 1978 - abril 1979 com 

intuito de comprovar os resultados (Figura 3.9 a, b, c, d). Os resulta^ 

dos observados são compatíveis com os da Figura 3.8 a, b, c, d. 

Nas Figuras 3.10 a, b, c, d e 3.11 a, b, c, d, são apre 

sentadas as alturas da camada F para estação de Cachoeira Paulista. 

Dias com ocorrência e sem ocorrência de FEA foram analisados (linhas 

cheia e pontilhada respectivamente). Um fato a ser mencionado e a nã£ 

-existência de casos de FEA em Cachoeira Paulista sem sua ocorrência em 

Fortaleza. 
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Observa-se também, em Cachoeira Paulista uma redução na 

altura h'f nos dias em que não existem FEA. 

Em todos os meses analisados pode-se observar que altura 

h'f e sensivelmente menor que as apresentadas em Fortaleza e com inj[ 

cio médio de FEA em torno das 20:15 horas diferindo cerca de 1:10 h£ 

ra do início médio de FEA em Fortaleza (19:00 horas). 

> 

Um detalhe curioso a se observar é a existência de um 

comportamento anornal registrado no mes de dezembro/1978. Trata-se do 

aparecimento de FEA a partir das 23 horas no dia 18.12.78, em Fortale 

za. Como se pode notar, a subida rápida da camada que atinge valores 

elevados de h'f não foi observada no horário típico. Consequentemente 

não houve FEA. Logo depois, houve o decréscimo de h'f normalmente ot> 

servado e, em torno das 21:00 horas, a camada recomeçou a subir atingir^ 

do. valores de h'f superior ao das 19:00 horas. 0 FEA começou ãs 23:00 

horas e estendeu-se até aproximadamente 5 horas da manhã. 

Tentando compreender tal comportamento procurou-se, em 

outros períodos de atividade solar, ocorrências semelhantes. Três c£ 

sos foram observados, isto é, em 29.08.75; 09.09.75 e 22.11.75. Em t£ 

dos eles é marcante um aumento pouco pronunciado de h'f nos horários 

em que normalmente deveria ter aparecido o FEA, e um aumento rápido com 

valores de h'f relativamente grande depois da meia-noite. Pôde-se ver 

duração até cerca de 3 horas e meia nesses dias, como observado no dia 

09.09.75. 

Desses quatro casos analisados houve, no dia 10.12.78, 

registros de FEA, também anormal para Cachoeira Paulista (linha traço_ 
-ponto). 0 início foi em torno de 01:00 hora da manhã e durou até 03:45 

horas. "Na Figura 3.9 b, no mes de dezembro, está registra'Jj o compojr 

tamento de h'f para esse dia. 
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Um aspecto interessante a ser mencionado é o fato de que 

nesses dias de FEA anormal observa-se uma alteração na atividade magné 

tica, ou seja, todos eles foram considerados dias magneticamente per 

turbados. 

Uma vez analisado o comportamento da altura média da ca_ 

mada F, h'f, em dias de eventos simultâneos em Fortaleza e Cachoeira 

Paulista, torna-se útil uma comparação dos resultados apresentado nas 

Figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. 

Essas figuras revelam nitidamente que os meses de máxima 

ocorrência e longa duração, como em dezembro, são os meses em que tam 

bém se encontram máximas ocorrências em Cachoeira Paulista. Este fato 

reforça a idéia de que manifestações de longa duração de FEA em regiões 

equatoriais favorecem o aparecimento de irregularidades, capazes de 

gerar FEA, em baixa latitude. 

Medeiros (1982) constatou que quando a duração média de 

FEA em Fortaleza era menor que 4 horas, não se observava FEA em Cachoei^ 

ra Paulista. Este resultado ê evidenciado nas Figuras 3.8 e 3.9 para 

quase ou totalidade dos meses. 

3.4.3 - ESTUDO COMPARATIVO DA AMPLITUDE DE VELOCIDADE DE DERIVA VERTj 

CAL DA CAMADA F EM DIFERENTES PERÍODOS DE ATIVIDADE SOLAR 

A preocupação central desta seção e a análise da velocj^ 

dade de deriva vertical (ao entardecer) da camada F, ou seja, a amplj^ 

tude do pico pre-reversão da deriva vertical para os casos discutidos 

nas Figuras 3.8 e 3.9 da seção anterior e para diferentes períodos de 

atividade solar. 
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Tentar-se-ã observar possíveis diferenças envolvidas na 

amplitude de velocidade de subida da camada quando o fenômeno de FEA 

é visto só em Fortaleza, quando visto ao mesmo tempo nas duas estações, 

Fortaleza e Cachoeira Paulista, e quando o fenômeno não está presente. 

Para esse estudo tencionava-se útilizara mesma época do 

ano (verão e equinócio) para o período de alta atividade solar (198£ 

-1981) e baixa atividade solar 1975-1976. Sendo também apresentadas os 

períodos de 1978-1979 para confirmação dos resultados de 1980-1981.Er^ 

tretanto, para a época de baixa atividade solar, so foi possível fazer 

analise cie outubro 1975 a janeiro 1976. 

A Figura 3.13 reúne os meses acima mencionados. A medj_ 

da de velocidade de subida da camada foi feita a partir das alturas 

h'f registradas em Fortaleza. A variação de h'f, Ah'f, entre duas ob 

servações sucessivas divididas pelo intervalo de tempo decorrido en 

tre as medidas (15 minutos) dará a velocidade aparente de subida da 

camada F, Vz. Os maiores valores de Vz são observados nas horas prôxj 

mas ao por do Sol. Os valores médios apresentados na Figura 3.13 fo_ 

ram obtidos deslocando todos os valores máximos observados, separando 

dias com ocorrência de FEA so em Fortaleza, com ocorrência simultânea 

de FEA em Fortaleza e Cachoeira Paulista, dias sem ocorrência de FEA, 

centrando-os no ponto zero ad fsnura. A apresentação dos resultados se_ 

gue a mesma convenção utilizada anteriormente nas Hnura 3.8 e 3.9. 

Em todos os meses pode-se notar que a amplitude da velô  

cidade, Vz, em dias com FEA, é" sempre superior a dos dias sem FEA, che 

gando a atingir cerca de 3 vezes o valor de Vz dos dias sem FEA, como 

visto em dezembro 1980. Da separação dos eventos de FEA, em casos de 

ocorrências so em Fortaleza e ocorrências simultâneas,notou-se que,nos 

dias em que o fenômeno i observado nas duas estações a camada F sobe 

mais rapidamente de que nos dias que se observa FEA em Fortaleza. Uma 

observação detalhada revela que cerva de 70% dos meses (alta atividade 

solar) possuem valores de Vz, para ocorrência so em Fortaleza, 20% me 

nor que os valores de Vz para ocorrências simultânea, chegando a ati_n 

gir ate cerca de 36% menor, como observado em outubro de 1980. 
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As observações feitas no período de baixa atividade s() 

lar revelam uma redução sensível no valor das velocidades, sendo o 

maior valor observado nesse período inferior ao menor valor registra 

do no período de alta atividade solar (38X menor). Neste período tam 

bem se observa um maior valor de Vz nos dias com ocorrência de FEA nas 

duas estações. Entretanto, este resultado deixa um pouco a desejar,uma 

vez que as diferenças envolvidas são muito pequenas, da mesma ordem do 

erro da leitura de h'f. 

3.4.4 - VELOCIDADES DE DERIVA VERTICAL DAS BOLHAS DE PLASMA A PARTIR 

. DOS REGISTROS DE FORTALEZA E CACHOEIRA PAULISTA, DURANTE ATj 

VIDADE SOLAR MÁXIMA E MINIMA 

Um passo adicional para compreensão do desenvolvimento 

das bolhas de plasma sera realizado com auxílio da Figura 3.14. Utilj_ 

zar-se-ã, como base, o procedimento feito por Medeiros (1982). 

Na Figura 3.14 tem-se a ilustração das posições geogrãfj_ 

cas e magnéticas para as estações até aqui abordadas permitindo, facij_ 

mente, visualizar o fato de que as irregularidades geradas acima de 

Fortaleza não podem ser vistas na ionosfera de Cachoeira Paulista, uma 

vez que Cachoeira encontra-se a oeste de Fortaleza e as bolhas derivam 

para leste. 

Entretanto, supondo a existência duma estação fictícia, 

B, com características semelhantes ãs de Fortaleza, ou seja, no equa_ 

dor magnético e com aproximadamente a mesma declinação magnética, pud£ 

ram-se calcular com boa margem de segurança as velocidades de derivas 

vertical das bolhas de plasma, utilizando os instantes iniciais do FEA 

de Fortaleza como se tivesse sido registrado na estação B. 
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ECUADOR GEOGRÁFICO 

Fig . 3.14 - Localização geográfica das estações em relação ao equador 
magnético. 

A estação f i c t í c i a , B, localizada no mesmo meridiano ma£ 

netico de Cachoeira Paul ista, possui as seguintes coordenadas geogrãfj_ 

cas: 8 S, 50°0. Esta localização assegura as caracter íst icas desejadas 

acima mencionadas. Esta exigência e decorrente do fato de o i n í c i o de 

FEA estar intimamente ligado a hora do pico de pre-reversão da deriva 

ve r t i ca l da camada F ao anoitecer. Sabe-se que a hora e a largura do 

pico de pre-reversão está ligado â declinação magnética (Abdu et a l i i , 

1981). Para o ponto B, a declinação e 17,5° sendo razoavelmente pr£ 

xima a de Fortaleza 21° 0. 

Para calcular o in tervalo de tempo, At , entre o instante 

i n i c i a l de FEA numa estação equatorial e o instante i n i c i a l de FEA nu 

ma estação de la t i tude baixa ut i l izando como dados os registros de For. 

taleza.e Cachoeira Paul ista, diversos cuidados devem ser tomados. Os 

horários registrados nos ionogramas de Fortaleza e Cachoeira Paulista 

são os mesmos. Entretanto, o fato de e x i s t i r uma diferença longitudj_ 

nal entre as duas estações necessita uma correção + 0,47 h, A(CPF),nas 

horas marcadas nos ionogramas de Fortale. a. 
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Supondo que os dados registrados em Fortaleza correspo£ 

dem aos das estação ficticia, B, e que as possíveis diferenças no hor£ 

rio do pôr do Sol entre esta estação fictícia e a estação de Fortaleza 

sejam desprezíveis, pode-se, com algumas correções, encontrar a dif£ 

rença temporal entre o instante inicial que ocorre FEA no equador e em 

baixa latitude. Para tal, deve-se corrigir o instante de FEAem Cachoej_ 

ra Paulista para lontitude do ponto B, ou seja, A(CPB) = 0,30 horas. 

Como as bolhas derivam para leste, as que atingem Cachoej_ 

ra Paulista num dado instante, foram originadas a oeste do ponto "B". 

Designar-se-ã tal ponto pela letra "O", a qual dista "d" de "B". 

Assim, d = V . At; onde V i a velocidade da bolha na 

direção leste-oeste e "At" é o intervalo de tempo decorrido para perco_r 

rer a distância "d". Portanto, a diferença temporal entre o inicio de 

FEA na região equatorial e de FEA em latitude baixa é dado por: 

At = [t i c p - A(CPB)] - [tif + A(0B) + AÍCPF)], (3.1) 

onde t e t . , são os instantes i n i c i a i s de FEA registrados em Cachoei icp i f J> — 
ra Paulista e Fortaleza, respectivamente, e A(0B) é a ccrreca'o longitu_ 

dinal referente a diferença de horário entre o ponto "0" e o ponto "B" 

e 

A(0B) = (4/112) d = V At(4/112), 

sendo V a velocidade da bolha na direção leste e (4/112)" a velocida^ 

de da t e r r a , ou seja, um ponto na superfície da terra desloca-se 112 

km durante 4 minutos. Então, o instante i n i c i a l no equador é dado por: 

t i e = t i f + A(0B) + A(CPF). (3.2) 

Substituindo os valores acima mencionados na Equação 3 . 1 , tem-se: 

A t s ( t i cp " * i f " ° ' 7 7 ) / ^ + v
£ • 4/112). (3.3) 
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Considerando que as irregularidades se deslocam com veloi 

cidade de deriva constante de 100 m/s (Leste-Oeste) (Weber et alii, 

1978), tem-se que: 

A t = (*if - t1cp -0,77)/(1.21). (3.4) 

As Figuras 3.15 a, b, c, ilustram o comportamento dos in£ 

tantes iniciais do FEA no equador e em latitudes baixas. Foram plota 

dos os instantes iniciais a partir dos registros de Cachoeira Paulis_ 

ta e Fortaleza, tendo sido utilizado o desenvolvimento apresentado nes_ 

ta seção para o cálculo das diferenças temporais. Uma vez plotado es_ 

tes pontos, foram feitos as médias corridas para as duas estações, utj^ 

lizando 9 pontos consecutivos para o cálculo. As curvas apresentadas 

nas horas mais tarde são evidentemente, as médias para a estação de 

baixi latitude. 

Na parte superior de cada fiqura ê mostrado o comportameji 

to de At para todcs os meses. No total, foram analisados dois períodos 

de alta atividade solar (1973-1979, 1980-1981) e um período de baixa 

atividade solar (1975-1976). 

A superposição das médias corridas de At, revela as s£ 

guintes tendências. Nos.períodos de baixa atividade solaras diferenças 

temporais encontradas entre os instantes iniciais de FEA no equador e 

em baixa latitude tendem a valores bem mais altos que os observados nos 

períodos de alta atividade solar. Os comportamentos observado nos dois 

penodos de alta atividade exibem boa concordância, principalmente em 

outubro, novembro, dezembro e janeiro. Quando comparados os instantes 

iniciais de FEA nas duas estações, em períodos diferentes de atividade 

solar, observa-se que o instante inicial tende a ocorrer mais cedo nos 

períodos de alta atividade solar. 
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Uma vez obtida a expressão para diferença temporal dos 

inícios de FEA no equador e em latitude baixa pode-se com auxílio da 

Figura 3.16, calcular as velocidades de deriva vertical nas bolhas de 

plasma. 
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Fig. 3.16 - Distribuição das linhas de campo geomagnetico para o merj_ 
diano de longitude geográfica de 450Q. 

Na Figura 3.16 tem-se a distribuição das linhas de 

po magnético em função da latitude geomagnetica para o meridiano 

longitude geográfica de 45°0 (Cachoeira Paulista). 

cam 

de 

Uma vez conhecida a altura, h'icp, na ionosfera de ta 

choeira Paulista, no instante inicial do FEA, acompanha-se a linha de 

campo na Fiqura 3.16 até a altura do equador magnético e efetua-se a 
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leitura da altura da camada h'fe. A diferença entre a altura h'fe e a 

altura da camada hie, registrada no início do FEA na região equatorial, 

fornece a distância que a bolha subiu no intervalo de tempo At. Assim, 

a velocidade de deriva vertical da bolha, Vb, é: 

Vb = (h'fe - h'ie)/it " (3.5) 

Os resultados encontrados para os períodos de ou tub ro 

1975 - janeiro 1976, outubro 1978 - janeiro 1979 e outubro 1900 - ja^ 

neiro 1981 são apresentacos na Figura 3.17, tcndo-se u t i l i zado os val£ 

res das alturas v i r tua is registrados en Fortaleza no in íc io do FEA, cp_ 

mo os valores de h ' ie da Ecjação 3.5. 'iesta - igura evidencia-se a exis^ 

tência de redução nos valores de Vb no perícdo de mínima atividade so_ 

l a r . 

Uma comparação entre as velocidades de deriva ver t ica l 

das bolhas e velocidades de deriva ve r t i ca l na camada F é apresentada 

na Figura 3.18 a, b, c. í f e i t a apresentação dos valores de Vz (pico) 

e Vb observados oara períocos de máximo e nrnimo de atividade solar. 

Apresentam-se valores medicos das velocidades e as respectivas médias 

corridas ut i l izando 9 pontes consecutivos. Fará a média corrida de Vz 

(pico) foram ut i l izados apegas os valores de Vz (pico) para dias de de? 

senvolvimento de bolhas. Apenas em um períoco parece e x i s t i r boa cor̂  

relação entre os valores de Vb e Vz (p ico) . Nas Figuras 3.17 e 3.18 

não fo i f e i t a a separação de dias de diferentes atividades magnéticas. 
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CAPITULO 4 

CALCULO DE RAREFAÇAO DE BOLHAS DE PLASMA 

4.1 - DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

Objetivando encontrar uma relação simplificada entre os 
campos elétricos ambiente e aquele que se desenvolve nas bolhas de pias. 
ma ionosférico, Anderson e Haerendel (í979), partindo de algumas simply 
ficações, obtiveram uma expressão simples que relaciona estes campos cri 
a condutividade Pedersen e conteúdo eletrônico integrados aolongode um 
tubo de fluxo magnético. Para ta l , supÔs-se a quase neutralidade do pias^ 
ma, isto é, n = n.; destacou-se a importância das colisões entre Tons 
e partículas neutras frente a inércia dos Tons; desprezaram-se as colj_ 
soes Coulombianas apesar de dominarem as colisões íons-partículas neû  
trás em altitudes elevadas, uma vez que não contribuem significantemeji 
te para a condutividade integrada ao lonçjo das linhas de campo; não se 
incluiu o termo de força devido ã pressão, isto e, desprezou-se a difu_ 
são ambipolar; considerou-se estar em repouso os componentes neutros da 
atmosfera e tomaram-se as linhas de campo magnético como linhas de mes_ 
mo potencial elétrico. 

Frente a essas aproximações, Haerendel et a l i i , 1967 (s£ 
gundo Haerendel, 1976) e Haerendel (1973), expressam a velocidade trans_ 
versai quase-estática das partículas carregadas, componentes j (i para 
os Tons; e para os elétrons) como: 

vV =—! uu + - ^ - ( í i « ? . ) . (4.1) 

J i 1 + K? J i 1 + K2 J B 

com: 

Ü. = b í t f g e (4.2) 
J d jn 
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ü. 
*i " (4.3) 

jn 

onde: 

q. e a carga da partTcula, 

b- = q/(m. • v. ) é a mobilidade, 
•+ _ _ 

E é o campo elétrico, 

v. é a taxa de colisão entre o componente j com as moléculas neû  

trás, 

e„ é um vetor unitário na direção de B, 

Í2- = (qiB)/(mic) Q a freqüência de giro, 

g é a força gr^vitacional por unidada de massa. 

Da Equação 4.1 pode-se de imediato obter uma expressão pa 
-*• -> - -

ra corrente transversal a B, J : 

Na obtenção da Equação 4.4 foi tida como desprezível a con_ 

tribuição dos elétrons para a corrente criada pela força de gravidade. 

Além disso, foi considerado K. >> 1, isto é, desprezou-se a componente 

de corrente na direção de g. 

A aproximação idêntica e feita na condutivic'ade Pedersen, 

o , visto que a subida da ionosfera nas horas próximas do pôr do Sol 

acarreta severa diminuição na ionização da camada E (K. ~ 1), ou seja, 

durante a noite, com o desaparecimento da canada E, a contribuição para 

a condutividade Pedersen integrada, z , e para a corrente criada pelo 

campo gravitacional, serã principalmente da região F. A condutividade 

Hall é inteiramente desprezível. Assim, pode-se expressar o como: 

on = inç j _ . {4.5) 
p B K. 
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Dentro dessas aproximações pode-se reescrever a Equação 

4.1 para Tons como: 

v., = C?-í-? + — J, . (4.1a) 
11 B2 en x 

Uma vez que se tem interesse em estudar as regiões de ra 

refação de plasma ionosférico, as quais se encontram alinhadas com o cam 

po magnético terrestre, faz-se necessária a utilização de quantidades 

integradas ao longo das linhas de campo. Portanto, das Equações 4.1a e 

4.4, as quais descrevem valores locais de v e j , tentar-se-á obter as 

quantidades integradas de interesse. Sendo assim, foi introduzida a dis^ 

tãncia duma linha de campo ao centro da terra, L, (no equador, medida em 

unidade de R ) e sua longitude, <{>, como variáveis independentes. Util^ 

zou-se um sistema de coordenadas cartesianás local (eR, e , e ),ondee 

é transversal a B apontando para cima e está contido no plano meridi£ 

n a l , e e s - ! B x S q . 

Define-se um parâmetro Z como: 

Z = senx , (4.6) 

onde x é a latitude magnética. 

Nesse sistema de coordenada obtêm-se as seguintes exprej» 

soes para gq, B, E g, Eq, vs> vq, Js> j q : 

9o 

q L2 ( i - z 2 ) 3 / 2 (i + 3Z 2 ) 1 / 2 
(4.7) 

Br 
B . H ( ^ 3 Z 2 ) 1 / 2 , (4.8) 

L3 (1 - Z2)3 
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E, (1 + 3Z2)!/2 
E = -h , (4.9b) 
q (1 - Z2)3/2 

" c EL L 2 , K 
v = L_ (i _ Z2)3/2 + _1 f (4.10a) 

B0 en 

CEd>L3 H - 7 2 ) 3 / 2 J Q 

v = _ i — . J J L±J- + _a , (4.10b) 
q B0 (1 + 3Z 2 ) 1 / 2 en 

° n E * e n 9 0 L M - 7 2 \ 3 / 2 
j = &-£-—•«- AJ U _ L . , (4.11a) 

s (1 - Z 2 ) 3 / 2 n0 1 + 3Z2 

J -E i l i S i l i i i , (4.„b) 
q P L / ] _ J2.\3/Z 

onde Bc e g0 são valores de B e de g na superfTcie da terra no equador; 
fio = (eB)/(m.c) a freqüência de g i ro ; E. , E i 5 são, as componentes, para 

cima e para les te , do campo e lét r ico E (função apenas de L, <j>, t ) . 

Têm-se as densidades dos elétrons (ou Tons), n, bem como 

a condutividades Pedersen, o , como função da altura e da la t i tude. 

Para o processo de integração das quantidades acima mencio 

nadas, faz-se necessária a obtenção do elemento de arco ao longo de B, 

d£, bem como nas direções de e e e (ou seja ds e dq). Haerendel e£ 

pressa estes elementos como: 

àl = REL (1 + 3Z 2 ) 1 / 2 dZ , (4.12a) 

ds = RrL (1 - Z 2 ) 3 / 2 d* , (4.12b) 

dq . P ü - z 2 ) 3 / 2
 dL , (4.12c) 

E (1 + 3Z2)1 /2 

e define a corrente elétrica tota l , J , como: 
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(L 
J^REdL = 2 J m jsdsd£ , 

JLR£d* = 2 m jqdqd£ , 

(4.13a) 

(4.13b) 

onde Z designa a la t i tude acima da qual a contribuição para integral 

torna-se desprezTvel, e o fator 2 expressa o fato de ter adotada sime 

t r i a em torno do equador. 

Manipulando as Equações 4.13a e 4.13b e ut i l izando as e;x 

pressões para j , j , dq, ds, d£, obtêm-se as quantidades integradas num s q 
tubo de fluxo como: 

eg0L 

9 9 fio 
(4.14a) 

JL = EpEL ' 
(4.14b) 

com N, E , E dados por: 

N = 2RFL ft n Ü J L * l i _ dZ , 
E L í l + 3Z2)1 '2 

(4.15) 

Ep - 2REL 

E = 2R£L 

m c (1 + 3Z2) dZ , 

m o_ dZ 

(4.16a) 

(4.16b) 

Essas quantidades contêm fatores pesos que expressam as 

variações de E• e g ao longo de uma l inha de campo. 

Na Equação 4.14a, o 29 termo a d i r e i t a e a componente da 

corrente criada pela força g * B (grav i ty driven current) . 



Considerando a dimensão vertical da bolha maior que a dî  

mensão horizontal (leste-oeste) tal que o campo elétrico dentro da bo_ 

lha, E ^ esteja na direção leste-oeste e considerando que no sistema de 

referência que gira janto com a terra o campo elétrico ambiente, EQ, en 

contra-se na direção $(El - 0). Anderson e Haerendel (1979) obtiveram 

uma expressão relacionando a condutividade Pedersen e o conteúdo eletrcj 

nico dentro e fora da bolha, valores integrados num tubo de fluxo, (r0, 

N 0, z, N) com os campos elétricos E0 e íl. Aqui tem-se denotado com Tn_ 

dice (l) os valores dentro da bolha e com Tndice (o) os valores ambien^ 

tes (fora da bolha). 

A hipótese que as bolhas são alongadas na direção verti_ 

cal e estreitas na direção leste-oeste esta de acordo com as observações 

de radar feita por «oodman e La Hoz (1976) e com as simulações numeri_ 

cas de Scannapieco e Ossakow (1976). Mas o fato de usar E = 0, ou seja, 

o campo elétrico ambiente, í0, na direção leste-oeste, contraria as ob_ 

servações de Woodman e La Hoz (1976), as quais mostram a existência de 

deriva das bolhas na direção leste-oeste, bem como deriva para cima 

(EL
 Jr 0)-

Partindo da definição de operador divergente integrado nu 

ma linha e da divergência nula de J, pode-se obter uma expressão que re? 

lacione £{ ccr. £0: 

1 ? eg0L 
_L_ _L (:;E + N) -_ o , . (4.17) 
R£L 3$ 9 n0 

ou 

ZlEj - E0E0 + 5 S t (Nl - N0) = 0 , 

ío e9oL 

E, = - E 0 + (N0 - N , ) , (4.18) 
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onde o 29 termo do lado direito da Equação 4.18 ê devido ãs cargas de pio 

larização associadas com a corrente criada pela força gravitacional, e 

o 19 termo 5 devido ãs cargas de polarização resultantes das diferentes 

condutividades entre as duas regiões em questão (plasma ambiente e o 

plasma raréfeito das bolhas) na presença do campo elétrico ambiente. 

Uma vez obtida a equação de interesse, Equação 4.18, teii 

tar-se-ã interpretar, ã luz desta equação, os resultados encontrados nas 

Seções 3,4.2, 3.4.3 e 3.4.4. 

4.2 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A analise das Figuras 3.8a, b, c, d e 3.9a, b, c, d mos_ 

trou que, em torno das 18:00 horas local, a.s curvas representativas das 

alturas virtuais, h'f, em dias com ocorrência de FEA simultâneo nas duas 

estações, isto Ó, ocorrência de FEA em Fortaleza e em Cachoeira Pauli£ 

ta, começam a diferir, aumentando de valor, das curvas representativas 

de h'f para ocorrência de FEA sõ em Fortaleza, ou seja, valores mais ele_ 

vados de h'f predominam nos dias de ocorrência simultânea de FEA nas 

duas estações. 

Fato já conhecido ê a ligação entre o inicio do FEA com a 

subida rápida da camada F observada ao anoitecer. Esta subida esta ass<) 

ciada as derivas eletromagnéticas, e em parte a efeitos de reconbi 

nação. Assim, as medidas de velocidade de derivas verticais da camada F, 

obtidas a partir das alturas virtuais registradas nos ionogramas de For_ 

taleza, são velocidades aparentes. No entanto, quando a camada F encon_ 

tra-se suficientemente alta, o efeito da recombinação torna-se pouco si<ç 

nificatívo. Sendo assim, os valores medidos de V se aproximam dos valo 

res das velocidades de deriva vertical E*B (Bittencourt, O.A. and Abdu, 

M.A., 1980). 

Da análise dos resultados da Figura 3.13, foi evidenciado 

que nos dias em que o fenômeno de FEA e registrado nas duas estações, 

Fortaleza e Cachoeira Paulista, as velocidades de subida vertical da c^ 

mada eram superiores as velocidades da camada F observadas em dias cora 

ocorrência de FEA sõ em Fortaleza. 
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Resumidamente tenr-se que rifes dias em que as bolhas se de 

senvolvem e atingem regiões de latitudes mais baixas, como as observadas 

em Cachoeira Paulista, são os dias em que a camada F atinge valores mais 

elevados de h'f e de maneira mais rápida. Isto leva a crer que nos dias 

em que há desenvolvimento de bolhas,os campos elétricos de origem do dT̂  

namo F, que se desenvolvem na ionosfera, responsáveis pelo aumento pr£ 

-reversão na velocidade de subida da camada ao entardecer, são mais iji 

tensos. 

A Equação 4.18, apesar de simplificada, fornece meios pa_ 

ra interpretar vários dos resultados aqui encontrados e relacionar os 

campos elétricos que se desenvolvem nas bolhas de plasma com os campos 

elétricos da ionosfera ambiente e grau de rarefação das bolhas. 

Anderson e Haerendel (1979}, estudando a evolução tempo_ 

ral dos campos elétricos dentro da bolha, E l s mostraram que,a partir de 

determinada hora, os dois termos do lado direito da Equação 4.18 começam 

a competir igualmente (Figura 4.1), ou seja, dentro dos valores por eles 

considerados, a partir de 5-í de depleção em N 0, £Q» ter-se inicialmente 

a dominãncia do 19 termo {IQÍI\'^-Q) e em torno das 19:20 horas os dois 

termos assumem valores próximos. Este fato pode explicar os resultados 

observados na Seção 3.4.4, Figura 3.18a, b,c, na qual apenas em um pe_ 

ríodo assinalado na figura observa-se a existência de boa correlação er^ 

tre V (medida indireta de E0) e V. (rr.edida indireta de Ej). Isto quer 

dizer que o 2? termo da Equação 4.18 de certa fonna mascara a Tntima re_ 

lação entre V e V, (indiretamente entre E0 e Ei). 
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nosférico. 

FONTE: Anderson e Haerendel , 1979 (Adaptação). 

Outro ponto de interesse a se ressaltar e a dependência 

dos campos elétricos, ambinete e das bolhas, com atividade solar. 

Uma vez seguido a linha de raciocínio aqui exposta pode 

-se, a partir dos resultados da Seção 3.4.4, Figura 3.17, e da Equação 

4.18, concluir que a diminuição dos valores de Vb observados em perío 

dos de baixa atividade solar estar ligada ã redução da intensidade dos 

campos elétricos ambiente que se desenvolvem na ionosfera e conseqüente 

mente uma redução nos valores de Ej dentro das bolhas. 
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4.3 - GRAU DE DEPLEÇÃO DAS BOLHAS 

Na Seção 4.1 foi apresentado um desenvolvimento teórico 

visando a obtenção de uma expressão simples que pudesse dar uma estima^ 

tiva do grau de depleção das bolhas de plasma. Como resultado deste de_ 

senvolvimento teórico obteve-se a Equação 4.18. Tal equação reúne as va_ 

riaveis de interesse e a partir dela tentar-se-a estimar a percentagem 

de depleção das bolhas que se desenvolvem na ionosfera equatorial brasi_ 

leira. 

Um passo preliminar a ser feito e a identificação de iii 

tervalos de boa correlação entre V e V. . Um exame detalhado revela a 

existência desta correlação de interesse entre Ol/Ci/79 e 20/01/79. 

A Figura 4.2 salienta o grau de correlação existente en̂  

tre V e V. , exibindo a reta que melhor se ajuste ã configuração de pon_ 

tos expostos. 
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Fig. 4.2 - Dependência de Vb com V2 (01/01/79-20/01/79), 
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Para a obtenção dessa figura foram utilizados os valores 

médios de V e li., e o ajustamento da reta foi feito com o método dos mi 

nimos quadrados. A equação obtida foi: 

Vb = 3,69 Vz - 24,23 . . (4.19) 

Supondo uma relação simples de proporcionalidade entre a 

condutividade Pedersen e o conteúdo eletrônico integrado, isto e, E0=aN0, 

E^aNj, onde Ej,Nt e E 0«N 0 são os valores dentro e fora da bolha, pode_ 

-se obter facilmente a equação abaixo: 

Ei = (E0 + Y/aJNo/Ni - Y/a , (4.20) 

onde Y = (egL)/rc0. 

De posse dessa equação e da Equação 4.19 tentar-se-ã obter 

o grau de depleção das bolhas de plasma fonosférico. Os valores de E0, 

Ei serão estimados pelos valores de V e V. . Sabe-se que: 

Vb = Ej/B e Vz = E0/B . (4.21) 

Portanto, das Equações 4.21 e -1.20 pode-se sscrever: 

BVb = (BVz +Y/a)N0/N1 - Y/a . 

Utilizando dois valores típicos de V , em torno do valor 

médio, obtém-se um sistema simples de duas equações: 

BVb = (BVz + Y/a)N0/Ni - Y/a , (4.20a) 

BVb = (BVZ2 + Y/a)No/N, - Y/a . (4.20b) 
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Subtraindo a Equação 4.20a da Equação 4.20b tem-se: 

Dl D2 zl z2 

donde: 

N ^ N Q = (V^ - VZ2)/(Vbi - V ^ ) . (4.22) 

Para VZl =55 m/s e VZ2 = 50 m/s obtém-se da Equação 4.19 

V. =178,72 m/s e V. =160,27 m/s, logo da Equação 4.22 tem-se que: 
Dl D2 

NJ/NQ = 0,271 , 

ou seja, uma percentagem de depleção de 27,1%. 

Para efeito de comparação com os resultados obtidos por 

Anderson e Haerendel, torna-se interessante avaliar a que altura iniciaj^ 

mente se encontra em média as bolhas e qual o valor médio do cairpo ele_ 

tricô normalmente presente no plasma ionosférico ambiente. 

Para o período em questão tem-se observado que o instante 

inicial medio em que aparece FEA no equador e em torno das 19:10 horas 

(Figura 3.15b). 

A partir dos registros de h'f e dos instantes iniciais de 

FEA em Cachoeira Paulista pode-se determinar, com auxílio da Figura 3.16, 

em que altura se encontra as bolhas de plasma no equador magnético. 

0 resultado aqui encontrado mostra que no período aqui anâ  

lisado as bolhas se encontram, no equador magnético, em corno de 728 km 

de altitude (-19:10 horas local). A essa altitude o valor do campo mag 

netico é cerca de 0.19 Gauss (1,9 * IO-5 tesla). Para esse valor de B 

pode-se estimar, a partir da Equação 4.21, E 0 = 1,0 mV/m (utilizando o 

valor médio de V = 53,2 m/s). 
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Portanto, resumidamente, tem-se que, em torno das 19:10 

horas local, bolhas com velocidades típicas de 170 m/s encontram-se acî  

ma do equador magnético a uma altitude media de 728 km. Campos elétricos 

de aproximadamente 1,0 mV/m acionam o processo de deriva vertical da c£ 

mada. Este panorama da dinâmica da bolha na ionosfera equatorial e com 

patível com uma depleção de ionizaçao de 27,1% dentro das bolhas. 

A Tabela 4.1 tem reunido alguns dos resultados obtidos por 

Anderson e Haerendel (1979) quando a ionosfera ambiente está sujeita a 

campos elétricos de 0,6 mV/m. Os resultados do presente calculo são tam 

bem mostrados na mesma tabela. 

TABELA 4.1 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DAS BOLHAS DE PLASMA 

(Anderson/ 
Haerendel) 

(Presente 
Trabalho) 

ALTITUDE 
INICIAL 

(19:00 HORAS) 
(km) 

354 

505 

ALTITUDE 
INICIAL 

(19:10 HORAS) 
(km) 

728 

HORA LOCAL 
QUANDO 

V. = 200 m/s 
D 

19:22 

19:40 

HORA LOCAL 
QUANDO 

V. = 170 m/s 
D 

19:10 

ALTITUDE 
QUANDO 

V. = 200 m/s 
b (km) 

447 

660 

ALTITUDE 
QUANDO 

V. = 170 m/s 
b (km) 

728 

DEPLEÇA0 NO 1 
CONTEODO 
ELETRÔNICO 

(%) 

87,5 

28 

DEPLEÇÂ0 NO 
CONTEODO 
ELETRÔNICO 

(%) 

27,1 



- 84 -

Ossakow e Chaturvedi (li"78) e Ossakow et alii (1979), di£ 

cutem os mecanismos atuantes no processo de geração de bolhas de plasma 

ionosferico. A evolução e a velocidade de subida das bolhas são nitida^ 

mente modificadas em função das condições ionosféricas. Assim, evidencia^ 

-se que quanto maior a altura da camada F e/ou gradiente de densidade na 

parte inferior da camada, bem como o grau de rarefaçao das bolhas,maior 

será a velocidade de subida das bolhas. 

0 processo de geração das bolhas possui, como já discuti 

do na Seção 1.2,, dependência com a perturbação inicial na densidade, pre) 

vavelmente originada por ondas de gravidade, bem como por campos eletri 

cos que se desenvolvem na ionosfera proximo ao põr do Sol. 

Sendo assim, vários fatores estão a influenciar a geração 

e a evolução das bolhas e se, de alguma forma, eles competirem igualmer^ 

te, certas correlações entre determinados parâmetros ficam difíceis de 

ser observadas. 

Portanto, da Equação 4.18 e da Figura 4.1 pode-se ver que, 

quando o primeiro termo desta Equação, ( Z Q / E ^ E Q , domina o processo, boa 

correlação entre V. e V pode ser evidenciada, como ja discutido na Se_ 

ção 4.1. i ara esses períodos pode-se calcular, utilizando o processo 

aqui desenvolvido, a percentagem de depleção das bolhas. 0 processo fi_ 

ca restrito ao intervalo de observação em que existe boa correlação er̂  

tre V. e V e tem como propósito, apenas, estimar de maneira simples eŝ  

ta depleção. 



CAPITULO 5 

CONCLUSÕES 

A análise dos dados de FEA em Fortaleza no equador magné_ 

tico e em Cachoeira Paulista em baixa latitude magnética,juntamente com 

dados de cintilação em VHF de sinais recebidos de satélite geoestacionã_ 

rio em Natal, constitui o ponto central do desenvolvimento deste trab£ 

lho. 

0 estudo da distribuição temporal e geográfica das irregii 

laridades e a análise de diversos parâmetros ionosféricos revelamaexi£ 

tência de diferenças de comportamento quando se focalizam diferentes pe_ 

ríodos de atividade solar. Foi dada ênfase ao aspecto de extensão das 

irregularidades em latitude, através de características de alinhamento 

de bolhas de plasma e sua deriva vertical influenciada pelos diversos 

fatores da ionosfera equatorial ao entardecer. Um dos fatores mais i_n 

fluentes para a subida de bolhas são o campo elétrico leste-oesie ambi 

ental da ionosfera e o grau de depleção de ionização das bolhas. 

A analise dos parêmtros ionosféricos aqui estudado revela 

que a subida rápida da camada F, próxima ao pôr do Sol, predispõe a oco_r 

rência de FEA. Nos registros obtidos em Fortaleza encontra-se elevada 

freqüência de ocorrência de irregularidades capazes de gerar FEA,nos nu; 

ses de equinócios e verão. A comparação de dois períodos de alta ativj^ 

dade solar revela os seguintes aspectos em comum. Máximos prolongados em 

dezembro e janeiro, os quais se desenvolvem até cerca de uma hora da ma_ 

nhã. Máximos secundários em abril, depois de uma leve diminuição em fe_ 

vereiro. Máximos em outubro restritos ao intervalo de 19.-00-22.-00 horas. 

0 estudo comparativo da ocorrência de FEA e a cintilação 

de sinal de satélite em VHF mostrou existência de boa correlação entre 

os dois fenômenos. 
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Estão intimamente ligados a geração e ao desenvolvimento 

de bolhas de plasma as características de ocorrência relativa de FEA no 

equador e em baixa latitude. 0 estudo comparativo de ocorrência de FEA 

em Fortaleza e em Cachneira Paulista, juntamente com a análise dos para 

metros ionosféricos, evidencia que a ocorrência de FEA, exibindo longa 

duração no equador, está intimamente ligada a valores elevados de h'f e 

V . Para esses dias de longa duração do fenômeno observa-se, freqüente 

mente, a ocorrência de FEA em latitudes baixas. 

As'observações realizadas em diferentes períodos de ativi_ 

dade solar evidencia uma sensTvel redução nos valores das velocidades de 

deriva vertical da camada F para o período de mínima atividade solar. 

Nesse período, vê-se um atraso no instante inicial médio de FEA,além d£ 

ma acentuada diferença temporal entre os inícios de FEA no equador e em 

baixa latitude. 

As velocidades verticais das bolhas*aqui calculadas po£ 

suem valores um tanto aleatórios. Entretanto, apesar deste comportameji 

to, encontra-se dentro das mesmas faixas de valores jã encontradas em 

outras pesquisas (MacClure et alii, 1977; Ossakow et alii, 1979; Nakanw 

ra, 1981). 

Através da análise de correlação entre as velocidades de 

subida de bolhas e da camada F, foi possível estimar a percentagem me 

dia de depleçao das bolhas ionosfericas que se desenvolvem na região 

equatorial brasileira. 

Para uma ionosfera irregular sob o controle eletrodinãmj_ 

co de campos de 1,00 mV/m e 0.19 Gauss pode-se estimar, dentro dum trâ  

tamento simplificado, a existência de regiões de rarefação com cerca de 

27,1% de depleçao no conteúdo eletrônico integrado ao longo de um tubo 

de fluxo magnético. 
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