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7/SET/2014 – UM ASTEROIDE 

DE 20 m PASSA PRÓXIMO À 

TERRA, E SÓ FOI DETECTADO 

ALGUNS DIAS ANTES 
 

- Em 31/ago/2014 o asteroide 2014 RC foi 

detectado, e sua trajetória mostrava que iria 

passar  bastante próximo da Terra em uma 

semana, a 40.000 km de altitude. 



7/SET/2014 – UMA CRATERA DE ALGUNS 

METROS DE DIÂMETRO FOI 

ENCONTRADA NA NICARÁGUA. EXISTE 

RELAÇÃO COM O ASTERÓIDE 2014 RC 

QUE SE APROXIMOU DA TERRA? 
 

- Somente soldados e jornalistas do país estão autorizados 

a chegar perto da cratera. 

 

- Alguns astrônomos estão céticos quanto à possibilidade da 

cratera ter sido gerada pelo impacto de um corpo 

proveniente do espaço. 
 



15/FEV/2013 – UM CORPO 

ROCHOSO DE 20 m SE 

FRAGMENTOU NA ATMOSFERA 

SOBRE A CIDADE RUSSA DE 

CHELYABINSK, A 70.000 km/h 
 

- A alta velocidade e baixo ângulo de entrada 

na atmosfera fez com que o corpo se 

fragmentasse a 30 km de altitude, gerando 

uma onda de choque que quebrou vidraças 

até uma distância de mais de 50 km. 

 

- a energia total do corpo ao se fragmentar é 

estimada em 500 kTons de TNT, de 20 a 30 

vezes maior do que a bomba de Hiroshima. 

 

- aproximadamente 1.500 pessoas relataram 

danos causados principalmente por 

estilhaços das vidraças quebradas pela onda 

de choque. 

 

- um buraco de 7m de largura foi encontrado 

em um lago congelado na cidade de 

Chebarkul. 

http://cams.seti.org/Popova2013-ms.pdf 



23/FEV/2012 – 367943 DUENDE FOI 

DESCOBERTO POR ASTRÔNOMOS 
ESPANHÓIS  

 

 

- Com 30 metros e 40.000 toneladas, o asteroide passou 

a  27.700 km da superfície terrestre em fev/2013, a 

menor distância já observada por um corpo deste tipo. 

Para uma comparação, os satélites geoestacionários 

orbitam a Terra a 35.800 km de altitude. 

 

- 16 horas antes desta aproximação máxima, o asteroide 

Chelyabinsk entrou na atmosfera terrestre. As órbitas 

dos dois corpos mostram que eles não estão 

correlacionados. 
 



EVENTOS RECENTES QUE 

AFETARAM A TERRA (PARECE 

COISA DO “NOTÍCIAS 

POPULARES”  



01/SET/1859, 11:18h – RICHARD 

CARRINGTON, FAMOSO 

ASTRÔNOMO INGLÊS, PRESENCIA 

A OCORRÊNCIA DE UMA 

EXPLOSÃO SOLAR A OLHO NU 

 
 

- Ao executar seu rotineiro trabalho de  mapear 

manchas solares, Carrington observou nas 

bordas de uma mancha dois súbitos pontos 

brilhantes que evoluíram rapidamente para dois 

clarões tão intensos que se destacaram em 

relação à superfície solar. 

 

 

- Ao chamar uma testemunha para observar o 

fato, Carrington percebeu que os clarões 

diminuíram e foram aos poucos desaparecendo. 

Isso em questão de menos de 5 minutos. 

 

 

- Antes da madrugada do dia seguinte, auroras 

puderam ser observadas até na Flórida e em 

Cuba! 



PERTURBAÇÕES NO CAMPO GEOMAGNÉTICO 
 

- Magnetogramas dos dias próximos ao Evento Carrington 



01/SET/1859, 11:18h – EVENTO CARRINGTON 

 

 

- Telégrafos apresentaram descargas elétricas que 

queimaram fitas de papel e acarretaram choques 

nos operadores. Alguns postos telegráficos 

pegaram fogo. 

 

- Alguns telégrafos chegaram a funcionar e emitir 

faíscas mesmo desconectados da energia elétrica. 

 

- Hoje sabe-se que o que Carrington presenciou foi 

uma explosão solar em luz branca; estes eventos 

são relativamente comuns no Sol, mas não com 

esta intensidade e característica; estima-se que 

este evento foi o maior em 500 anos, envolvendo 

mais do que o dobro de energia do segundo maior 

evento deste tipo. 

 

- Junto com o clarão foram emitidas imensas 

nuvens de partículas carregadas envoltas em um 

fortíssimo campo magnético, que se propagaram 

pelo espaço e chegaram à Terra na manhã 

seguinte, originando correntes elétricas que 

causaram problemas com as linhas telegráficas. 

Erupção solar ocorrida em 5/dez/2006, observada por um 

sensor de raios-X a bordo do satélite GOES-13. O evento 

foi tão energético que chegou a danificar o equipamento 

de observação. Acredita-se que o evento Carrington 

tenha sido muito mais energético do que este. 

 



13/MAR/1989 – UM APAGÃO NA REDE 

ELÉTRICA CANADENSE FOI 

CAUSADO POR UMA TEMPESTADE 

MAGNÉTICA, ORIGINADA POR UMA 

EXPLOSÃO SOLAR OCORRIDA 3 

DIAS ANTES 
 

- Em 10/mar/1989 ocorreu uma explosão solar, e 

uma nuvem com bilhões de toneladas de gás foi 

ejetada em poucos segundos, com uma energia 

equivalente a milhares de bombas nucleares 

explodindo ao mesmo tempo. 

 

- Na tarde de 12/mar/1989 a nuvem chegou à Terra, 

causando auroras até em latitudes baixas como na 

Flórida e em Cuba, e correntes elétricas foram 

geradas até no nível do solo. 

 

- As correntes geradas acarretaram falhas no 

sistema elétrico de Quebec, que em menos de 2 

minutos colapsou inteiramente. 
 



 

  

- Durante as 12 horas seguintes, 6 milhões de 

pessoas ficaram sem energia elétrica, padecendo 

do frio e dos efeitos colaterais desta falta de energia. 

 

 

- Metrô, aeroportos e abastecimento em geral 

ficaram seriamente comprometidos neste período. 

 

 

- A rede elétrica norteamericana´também foi 

severamente atingida, com mais de 200 problemas 

em estações de energia elétrica, mas sem apagão. 

 

 

- Alguns satélites ficaram fora de controle por várias 

horas; um dos sensores de pressão do ônibus 

espacial Discovery começou a indicar uma pressão 

muito acima da normal no período, e só se 

normalizou no dia seguinte. 

 

 

- Centenas de milhões de dólares foram gastos para 

executar os reparos na rede e no ressarcimento de 

danos. 

 
 



23/JUL/2012 – OCORRE UMA 

FORTE EXPLOSÃO SOLAR NO 

LADO DO SOL OPOSTO À 

TERRA 
 

- Uma forte erupção solar ocorreu no lado 

do Sol que não estava voltado para a 

Terra, originando um evento comparável 

ao Evento Carrington, estimam os 

especialistas. 

 

- Se a erupção ocorresse alguns dias após 

esta data, a Terra seria atingida 

diretamente pelos seus produtos. Os 

danos seriam imensos, em diversas áreas.  

 

- As estimativas são de que a tempestade 

magnética resultante causaria um impacto 

econômico de mais de US$ 2 trilhões, o 

equivalente a 20 vezes o prejuízo 

ocasionado pelo furacão Katrina. 

 

- Grandes transformadores elétricos  

danificados levariam ANOS para serem 

reparados. 

 
 



COMO SABEMOS DISSO? 
 

- Em 25/out/2006, satélites-gêmeos 

STEREO-A (Ahead) e STEREO-B 

(Behind) foram lançados em uma órbita 

similar à da Terra ao redor do Sol. 

STEREO-A com uma órbita um pouco 

menor e mais rápida, e STEREO-B com 

uma órbita um pouco maior e mais lenta. 

 

- Em 1/set/2012 os dois satélites e a Terra 

estavam em uma configuração tal que 

cada um enxergava exatamente 1/3 da 

superfície solar.  Do ponto de vista da 

Terra, o Solar Dynamics Observatory 

(SDO) coleta os dados. 

 

- Esta configuração permite avaliar em 3D 

os eventos ocorridos no Sol. 
 

Configuração dos satélites STEREO 

           23/jul/2012                             13/set/2014 



E SE A EXPLOSÃO FOSSE 

VOLTADA PARA A TERRA? 
 

- Como os sistemas de distribuição de energia 

estão interconectados para otimizar o uso, 

ocorreria um efeito-cascata; só nos EUA 130 

milhões de pessoas ficariam sem energia 

elétrica por diversas horas. 

 

 

- Haveria indisponibilidade por horas/dias de 

serviços de telefonia, rádio/TV, abastecimento 

de água, refrigeração, combustível, esgoto, 

GPS, internet.  

 

 

- Sistemas de transporte e sistemas 

financeiros estariam indisponíveis por 

horas/dias. 

 

 

- Grandes transformadores elétricos  

danificados levariam ANOS para serem 

reparados. 

 
 



A EXPLOSÃO DE 01/SET/2014 
 

- Uma forte erupção solar ocorreu no lado do Sol que 

não estava voltado para a Terra, e foi captada pelo 

STEREO-B. 

 

- Ocorreu uma ejeção de massa coronal (CME) que se 

deslocou a 7.200.000 km/h. Efeitos desta CME foram 

observados na Terra alguns dias depois. 

 

- Como a CME não estava diretamente voltada para a 

Terra, os efeitos nas telecomunicações e no campo 

magnético não foram significativos. 



A EXPLOSÃO DE           

10/SET/2014 
 

- Uma forte erupção solar ocorreu 

no lado do Sol voltado para a 

Terra, originando um clarão de 

classe-X (do tipo mais forte).  

 

- Foram registrados problemas 

nas telecomunicações por mais 

de 1 hora, e um nível 

extremamente elevado de ruído. 

 
 



A EXPLOSÃO DE 10/SET/2014 
 

- No dia 13/set/2014, duas CMEs chegaram 

simultaneamente à Terra, fato muito incomum nos 

ciclos solares recentes. 

 

- Foram registradas auroras em diversas partes do 

mundo, com variações fora do comum. 
 



A EXPLOSÃO DE 10/SET/2014 



O CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE 
 

- O campo magnético terrestre é similar ao de um 

imã simples, com polo norte e polo sul. A intensidade 

média do campo é da ordem de 30.000 nT. 

 

 

- A geração do campo principal ocorre no núcleo 

metálico da terra; uma parcela pequena, mas 

importante, é gerada na alta atmosfera, pela 

interação das partículas carregadas ali presentes e 

as partículas emitidas pelo Sol. 

 

 

- Com a mudança da posição da terra em relação ao 

sol durante o dia, ocorre uma lenta e constante 

variação, da ordem de 50 nT. 

 

 

- Em ocasiões de grandes perturbações da  

atividade solar, porém, as variações são bruscas e 

podem atingir 1.500 nT.  



BONS MOTIVOS PARA ESTUDAR O SOL 
 

- O Sol é a fonte do vento solar, um fluxo de gases ionizados e partículas, que chegam na 

terra com velocidades de aproximadamente 500 km/s (quase 2 milhões de km/h). 

 

-  As flutuações no vento solar influenciam o campo magnético terrestre, e a radiação 

ultravioleta e a emissão de raios-X aquecem a alta  atmosfera de nosso planeta. 

 

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA 

INTERAÇÃO DO VENTO SOLAR COM O 

CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE 



MAIS BONS MOTIVOS PARA ESTUDAR O SOL 
 

- Este panorama de "clima solar" pode influenciar a órbita de satélites, danificá-los, abreviar o 

tempo de importantes missões espaciais, e até mesmo constituir perigo aos astronautas.  

 

- Além disso, perturbações no campo magnético terrestre podem ter consequências 

desastrosas em linhas de transmissão e equipamentos de geração e retificação de energia 

elétrica. 

CONJUNTO DE TRANSFORMADORES DANIFICADOS 
DURANTE UMA TEMPESTADE SOLAR EM 1988. O CUSTO 
DE UMA UNIDADE DESTE TIPO PODE CHEGAR A 10 
MILHÕES DE DÓLARES. 



BONS MOTIVOS PARA ESTUDAR O CAMPO 

MAGNÉTICO TERRESTRE – GEOFÍSICA 
 

 

- O campo magnético terrestre, ao interagir com os materiais 

das camadas mais superficiais do planeta, sofre diversas 

modificações.  

 

 

- A observação e a modelagem destas modificações pode 

fornecer importantes informações sobre depósitos minerais e 

estruturas como crateras de impacto, por exemplo. 

 

 

- Além disso, o campo magnético terrestre exerce um 

importante papel como `protetoŕ  de alguns elementos 

químicos da atmosfera, bem como dos próprios organismos 

vivos da superfície. 

 

 

- Existem teorias que tentam correlacionar épocas de 

extinção em massa com períodos de ausência do campo 

magnético terrestre, ainda inconclusivos, mas com 

evidências interessantes. 

 

REPRESENTAÇÃO DE UM ELEMENTO 

DO CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE 

E MAPA GEOLÓGICO DA ÁREA 

CORRESPONDENTE, EM UMA 

REGIÃO DA AUSTRÁLIA.  



AURORA OBSERVADA NO "SAINT PATRICK'S DAY"  

ORIGINADA PELA CHEGADA DA CME  OCORRIDA EM 

15/MAR/2013,  E EFEITOS OBSERVADOS NO CAMPO 

GEOMAGNÉTICO PELO APLICATIVO "MAGNETIC 

STORMS" 

 





O CICLO DE MANCHAS 

SOLARES 
 

 

 

- Observando o Sol com seu telescópio, 

Galileu Galilei realizou as primeiras 

observações de manchas solares, o que 

gerou grande controvérsia e problemas para 

o cientista. 

 

 

- A partir de 1849, o observatório de Zurich 

iniciou uma campanha de observação 

contínua destas estruturas e usou 

observações antigas para completar os 

registros a partir de 1610. 

 

 

- As médias mensais de número de manchas 

solares mostra um padrão de aumento e 

diminuição ao longo de 11 anos. 
 







A PREVISÃO DO PRÓXIMO CICLO DE MANCHAS SOLARES 
 

- Várias técnicas integradas permitem prever o comportamento do ciclo de manchas solares para os 

anos seguintes. A previsão oficial para o ciclo atual (24) mostra uma atividade menor do que a  anterior, e 

espera-se a presença de episódios isolados ao redor da média. 
 



UM PICO, DOIS PICOS, TRÊS PICOS...  
 

- A progressão do número de manchas solares para o ciclo atual mostra um cenário diferente do 

esperado, e alguns cientistas propõem que devemos ter dois picos, e não um máximo isolado. Isso 

significa que as flutuações na atividade solar devem persistir ao longo de 2013 e 2014, caso esta ideia 

esteja correta. 



UM PICO, DOIS PICOS, TRÊS PICOS...  
 

- A progressão do número de manchas solares para o ciclo atual mostra um cenário diferente do 

esperado, e alguns cientistas propõem que devemos ter dois picos, e não um máximo isolado. Isso 

significa que as flutuações na atividade solar devem persistir ao longo de 2013 e 2014, caso esta ideia 

esteja correta. 



A  ESTRUTURA DO SOL 
 

- Considerando-se os processos que ocorrem no Sol, 

seu interior pode ser dividido em 4 regiões distintas. 

 

 

- A energia é gerada no núcleo, e se transfere por 

radiação (raios gama e raios X) para a zona radiativa. 

 

 

- Da zona radiativa, a energia se propaga por uma fina 

camada, a tacoclina, onde se acredita que o campo 

magnético solar seja criado, e chega à zona 

convectiva, onde se propaga pelo movimento de 

fluidos. 

 

 

- A tacoclina está  a 0,7 rsol e tem espessura de 0,04 rsol 

(~20.000 km) (fina, se comparada com o raio de 

700.000 km do astro). 

 

 

- A zona convectiva apresenta rotação diferencial, 

girando mais rapidamente no equador e mais 

lentamente nos polos. 

(OU, "VÁRIAS COISAS QUE EU NĀO  SEI 

SOBRE O SOL")  



- A energia proveniente do Sol é produzida no núcleo, onde H é transformado em He, com 

sobra de energia, que em última instância é liberada na superfície solar na forma de luz.  

 

 

- A temperatura no núcleo do Sol é de aproximadamente 15.000.000° C e a densidade 

chega a 150 g/cm³ (10 vezes a densidade do ouro ou do chumbo).  

 

 

- A temperatura e a densidade decrescem à medida que se afasta do centro, e na fronteira do 

núcleo (a 175.000 km do centro) a temperatura cai pela metade e a densidade cai a 20 g/cm³.  

 

 

- Em estrelas como o Sol, a queima de hidrogênio ocorre num processo conhecido como 

próton-próton. 

 

 

 
PRÓTON + PRÓTON  -> DEUTÉRIO + PÓSITRON + NEUTRINO 

PRÓTON + DEUTÉRIO  -> NÚCLEO DE HELIO3 +  RAIOS GAMA 

NÚCLEO DE HÉLIO3 + NÚCLEO DE HÉLIO3  ->  NÚCLEO DE HELIO4 + 2 PRÓTONS 

 



- A zona radiativa é caracterizada pelo método de transporte de 

energia dominante: radiação. Nela, a energia gerada no núcleo é 

transportada por fótons (luz) que colidem com as partículas do 

meio, e podem chegar a demorar um milhão de anos para 

atravessar o denso material existente nesta região, mesmo 

viajando à velocidade da luz! 

 

 

- A densidade vai de 20 g/cm³ a 0,2 g/cm³ e a temperatura cai de 

7.000.000° C a 2.000.000° C. 

 

 

- A interface entre a zona radiativa e a zona convectiva (tacoclina) é 

uma camada fina onde se acredita que, por um processo de 

dínamo, seja gerado o campo magnético do Sol.  

 

 

- A diferença de velocidades do fluido entre a base desta interface 

e seu topo 'torce' as linhas de força do campo magnético, o que 

acarreta importantes efeitos fisicos no astro. 
 



- A zona convectiva é a mais externa do Sol, indo de uma 

profundidade de aproximadamente 200.000 km até a 

superfície visível. A temperatura é 'baixa' o suficiente para que 

os íons de c, n, o, ca e fe 'segurem' seus elétrons, fazendo o 

material mais opaco, dificultando a saída da radiação. 

 

 

- Este processo aprisiona o calor, e faz com que o fluido se 

torne instável e inicie o processo de convecção. 

 

 

- A convecção é um processo muito eficiente de transporte de 

calor para a superfície. Ao subir, o fluido se expande e resfria, 

chegando à temperatura de 6.000o c e uma densidade de 

0,0000002 gm/cm³ na superfície.  

 

 

- O processo de convecção pode ser observado por meio de 

estruturas conhecidas como grânulos e supergrânulos. 



A  FOTOSFERA  
 

- A fotosfera é a superfície visível do sol com a qual estamos familiarizados. 

Como o Sol é gasoso, esta superfície não é sólida, e sim uma camada fina 

(comparada com os 700.000 km de raio do astro) de aproximadamente 100 

km de espessura. 

 

 

- Olhando para o centro do disco solar notamos que ele é brilhante e mais 

quente do que nas bordas, onde enxergamos os raios luminosos que 

tomaram um caminho enviesado para chegar à superfície. Isso explica a 

coloração mais escura observada nas bordas do disco solar. 

 

   

- Várias estruturas podem ser observadas na fotosfera, mesmo com 

telescópios simples (IMPORTANTE: É NECESSÁRIO SEMPRE USAR 

FILTROS PARA OBSERVAR O SOL!). As feições mais notáveis são as 

manchas solares (regiões mais escuras), as fáculas (regiões mais 

brilhantes), e os grânulos.  

 

 

- Medindo o fluxo de material que atravessa essa superfície (por efeito 

doppler), podem ser detectadas estruturas conhecidas como supergrânulos, 

fluxos de material em larga escala, e padrões de ondas e oscilações. 



MANCHAS SOLARES 
 

- Aparecem como manchas escuras na superfície do sol. a 

temperatura no seu centro cai a 4000o C  (contra 6000o C no seu 

entorno). Duram normalmente vários dias, e as maiores podem 

durar semanas. 

 

- São regiões na fotosfera onde o campo magnético é milhares de 

vezes mais forte do que o campo magnético terrestre. 

 

- As manchas solares normalmente aparecem aos pares, com 

polaridades distintas. O campo magnético é mais intenso na parte 

escura das manchas - a umbra, e é menos intenso na parte mais 

clara - a penumbra. 

 

FÁCULAS 
 

- São áreas claras onde as linhas de campo magnético se 

concentram em áreas menores do que nas manchas solares. 

Durante os períodos de maior atividade solar, estas estruturas são 

predominantes, e o sol aparenta um brilho 0,1% maior do que o 

normal. 



GRÂNULOS 
 

 

- São estruturas celulares com ~1.000 km de extensão, que 

cobrem toda a superfície do sol, com exceção da áreas onde 

existem manchas solares. 

 

 

- Representam o topo das células de convecção, onde o fluido 

quente que vem do interior do sol, ao atingir a superfície, 

expande-se, resfria-se e volta  ao interior do astro. 

 

 

- Os grânulos individuais duram aproximadamente 20 minutos, 

e o padrão de granulação vai constantemente evoluindo, à 

medida em que novos grânulos surgem e os velhos 

desaparecem. 

 

 

- O fluxo de material dos grânulos pode atingir velocidades 

supersônicas de mais de 7 km/s, e produzir "booms" sônicos e 

outros tipos de ruído que originam ondas na superfície do Sol. 

 



ERUPÇÕES SOLARES (SOLAR FLARES) 
 

- São tremendas explosões na superfície do sol, onde, em poucos 

minutos, o material é aquecido a muitos milhões de graus, quando 

se libera uma energia superior a um bilhão de megatons. (Todo 

arsenal bélico nuclear do mundo totaliza 5.000 megatons). 

 

- Erupções solares ocorrem normalmente na linha divisória entre as 

regiões de polaridades distintas de pares de manchas solares. 

 

 

- A energia destas erupções é liberada de várias formas: ondas 

eletromagnéticas (raios-x e raios gama), partículas com diferentes 

energias (prótons e elétrons) e fluxo de massa. 

 

 

- As erupções podem ser caracterizadas por seu fluxo de raios-x. As 

mais intensas são classe-X, as médias são classe-M e as mais 

fracas são classe-C. A escala de classificação, porém, é logarítmica. 

 

 

- As erupções solares são frequentemente observadas utilizando-se 

o filtro H-alfa. 
 



EJEÇÃO DE MASSA CORONAL (CME) 
 

- É a ejeção de imensas “bolhas” de gás aprisionado por 

linhas de campo magnético. Este tipo de evento causa 

uma descontinuidade no fluxo de vento solar e produz 

distúrbios que podem causar resultados catastróficos na 

Terra. 

 

 

- Algumas ejeções de massa coronal chegam a englobar 

inteiramente até o próprio Sol.  

 

 

- As CMEs normalmente estão associadas com as 

erupções solares e proêminencias, mas podem ocorrer 

também na ausência destas. 

 

 

- A frequência de CMEs varia ao longo do ciclo de 

atividade solar. Em períodos de mínimo deste ciclo, 

observa-se em média uma CME por semana, ao passo 

que em períodos de máxima atividade solar pode-se 

observar 2 a 3 CMEs por dia. 

EJEÇÃO DE MASSA CORONAL (CME) 

OCORRIDA EM 15/MAR/2013,  6:00 GMT.  

A EJEÇÃO DEMOROU ALGUMAS HORAS 

PARA SE COMPLETAR, E EM DOIS DIAS 

CHEGOU À TERRA, ORIGINANDO UMA 

ACENTUADA PERTURBAÇÃO NO CAMPO 

MAGNÉTICO TERRESTRE, E AURORAS NO 

"SAINT PATRICK'S DAY"   



LAÇOS PÓS-EXPLOSÃO (POST-FLARE LOOPS) 
 

- Após uma erupção solar é comum observarem-se uma série de 

laços acima da superfície solar, melhor visíveis em emissão H-alfa. 

 

 

- Estes laços mostram que o material acima da coroa solar 

condensa-se acima dos laços e flui de volta ao Sol. O campo 

magnético confinante permite que o material no interior dos laços 

fique termicamente isolado e possa atingir temperaturas bem mais 

baixas que os típicos 1.000.000o C da área  ao seu redor.  

 

 

- A velocidade do fluxo de material ao longo destes laços pode ser 

determinada usando o efeito doppler. Assim, a luz do material que 

se move na nossa direção vai se deslocar para a região do azul, ao 

passo que a luz do material que se afasta vai se deslocar para o 

vermelho. 

 

 

- A imagem do loop à direita, que ocorreu em 26/6/1992, mostra 

uma estrutura na forma de um túnel, com filamentos alinhados em 

sequência. 



- O Sol apresenta um movimento de rotação de período de aproximadamente 27 dias, que foi constatado 

pelo movimento das manchas solares. 

 

- O eixo de rotação do Sol está deslocado de ~7 graus em relação à perpendicular  ao plano da órbita da 

terra ao seu redor, o que faz com que os seus polos sejam mais e menos visíveis em determinados 

períodos. 

 

- Por não ser um corpo rígido, o Sol não executa o movimento de rotação de forma uniforme. As regiões 

equatoriais solares giram mais rapidamente (~24 dias para completar uma revolução) do que as regiões 

polares (~30 dias para completar uma revolução). 

 
 



HELIOSISMOLOGIA 
 

 

- A superfície solar apresenta diversas oscilacões 

geradas por ondas acústicas produzidas por 

variações de pressão originadas nos 

movimentos de convecção do interior do Sol. 

 

 

- Estas ondas se propagam até a superfície e 

são refletidas, por causa do grande contraste de 

impedância acústica causado pela abrupta 

variação de densidade e pressão nesta região, 

voltando ao interior e percorrendo eventualmente 

todo o interior do astro. 

 

 

- Da mesma forma como o geofísico estuda o 

interior da terra por meio da propagação das 

ondas geradas por terremotos, os 

heliosismólogos estudam o interior solar por 

meio destas ondas.  
 

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO NO INTERIOR DO SOL 

DETERMINADA POR HELIOSISMOLOGIA.  AS REGIÕES 

EM VERMELHO SÃO MAIS RÁPIDAS E AS REGIÕES EM 

AZUL SÃO MAIS LENTAS.   

AS VARIAÇÕES DO EQUADOR AO POLO, FACILMENTE 

VISÍVEIS NAS CAMADAS EXTERNAS, TENDEM A 

DESAPARECER AO SE ATINGIR A BASE DA ZONA DE 

CONVECÇÃO, MOSTRADA PELA LINHA PONTILHADA.  



A  CROMOSFERA 
 

- A cromosfera é uma camada irregular que fica acima da fotosfera. Nesta região, a temperatura passa 

de 6.000o C para 20.000o C. A esta temperatura, o hidrogênio emite uma luz avermelhada (emissão H-

alfa).  

 

 

- Esta emissão pode ser vista nas proeminências, visíveis durante os eclipses solares totais. Utilizando 

um filtro adequado que isole a emissão H-alfa, pode-se visualizar novas feições, como as redes 

crosmoféricas de elementos do campo magnético, regiões claras ao redor das manchas solares, 

filamentos escuros e proeminências no limbo.  



A  COROA 
 

- A coroa é a atmosfera superior do sol, visível durante os eclipses totais do sol como uma auréola 

esbranquiçada ao redor da superfície. Nela encontram-se diversas feições, como plumas e 'loops'.  

 

 

- As primeiras observações do espectro visível proveniente da coroa revelaram linhas de emissão em 

comprimentos de onda que não correspondiam a nenhum material conhecido, o que levou os 

astrônomos a proporem a existência de um novo elemento, o "coronium", como o principal gás existente 

nesta região. 

 

 

- Este mistério perdurou até que se descobriu que os gases da corona estão superaquecidos a 

temperaturas maiores do que 1.000.000o C. A estas temperaturas, tanto o H quanto o He são 

completamente desprovidos de seus elétrons, reduzidos somente a seus núcleos, e as linhas espectrais 

resultantes geram o misterioso padrão até então desconhecido. 



O VENTO SOLAR 
 

- O vento solar emana do sol em todas as direções a 

velocidades de 400 a 500 km/s (~1.000.000 km/h), 

proveniente da coroa. Nesta região, a temperatura é tão 

elevada, que a força da gravidade não é suficiente para 

“segurar” as partículas. 

 

 

- Pouco se sabe dos motivos pelos quais os gases da 

coroa adquirem velocidades e temperatura tão elevadas, 

e este ainda é um desafio no estudo do Sol.  

 

 

- Normalmente as temperaturas decaem à medida que 

nos afastamos da fonte de calor, mas nesta região ocorre 

o inverso, e não se conseguiu ainda consenso sobre a 

causa deste fenômeno. 

 

 

- O ADVANCED COMPOSITION EXPLORER (ACE), 

lançado em 1998, situado no ponto L1 (1,5 milhões de 

km da Terra, em direção ao Sol), carrega diversos 

instrumentos que fornecem informações diversas sobre o 

vento solar em tempo real. 

"NUVEM MAGNÉTICA" 

ACOMPANHANDO O VENTO 

SOLAR DURANTE UMA 

EJEÇÃO DE MASSA CORONAL 



PARÂMETROS DO VENTO SOLAR ENTRE 13 E 20 DE MARÇO DE 2013  



A DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES 

DO VENTO SOLAR 
 

 

- O vento solar não é uniforme, e sua velocidade 

muda conforme a direção. Em sua composição são 

encontradas "nuvens magnéticas", "regiões de 

interação" e variações de composição. 

 

 

- Nos buracos coronais a velocidade do vento solar é 

máxima (800 km/s), ao passo que nos "streamers" 

ela é mínima (300 km/s). 

 

 

- Estes "streamers" podem ser vistos como "bolhas 

de partículas" aprisionadas por linhas de campo 

magnético, e a interação deles com o campo 

magnético terrestre causa perturbações que podem 

ser significativas, chamadas de TEMPESTADES 

MAGNÉTICAS. 
 

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES 

DO VENTO SOLAR EM DIVERSAS 

REGIÕES DO SOL 



AS CONSEQUÊNCIAS NA TERRA 
 

 

- O campo magnético terrestre é influenciado pelo 

ambiente exterior ao planeta, pois partículas 

energéticas provenientes do espaço interagem 

com as altas camadas da atmosfera e geram 

campos magnéticos que se sobrepõem ao campo 

magnético interno, gerando perturbações. 

 

 

- Normalmente estas perturbações são pequenas 

e gradativas ao longo do período de um dia 

(variação diurna), e podem ser monitoradas e 

modeladas, permitindo a correção de dados 

geofísicos. 

 

 

- Em ocasiões de grandes perturbações, porém, 

isso não é possível, e a coleta de alguns dados 

geofísicos pode ficar comprometida.  



VARIAÇÕES DAS COMPONENTES DO CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE NA 

ESTAÇÃO MAGNÉTICA DE HOBART,  TASMANIA,  NO PERÍODO DE 15 A 20 

DE MARÇO DE 2013.  EM 17/03/2013 OS EFEITOS DA CME  DE 15/03/2013 

COMEÇARAM A SER SENTIDOS NA TERRA.  



É O FIM!!! ARREPENDA-SE!!!! 





(AINDA NÃO) É O FIM!!! (MAS) ARREPENDA-SE!!!!   


