
Magnetosfera

Tempestades solares podem causar flutuações na magnetosfera chamadas de tempestades 
magnéticas. Essas tempestades magnéticas podem desativar satélites e queimar 
transformadores, desligando estações de energia elétrica. Seguindo os passos neste flip 
chart, em breve você poderá responder à importante pergunta: “Ocorreram perturbações 
mensuráveis no campo magnético da Terra?”

Neste flip chart você vai encontrar CARTÕES DE INSTRUÇÕES seguidos dos CARTÕES 
DE INFORMAÇÃO.

• CARTÕES DE INSTRUÇÕES contêm cada passo necessário para obter, analisar e gravar 
todos os dados onlines requeridos.

• CARTÕES DE INFORMAÇÃO contêm uma variedade de imagens-exemplo e dicas úteis 
na interpretação e análise dos dados.

Não esqueça de manter as Planilhas de Coleta de Dados acessíveis para coletar toda a 
informação que você vai precisar para completar o seu Relatório de Notícias do Clima 
Espacial!

Dados do Clima Espacial
http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php

Usando este flip chart
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CÓDIGO DE CORES
Nós dividimos todos os recursos do Centro de Atividades sobre o Clima Espacial em quatro 
categorias, cada uma associada a uma cor diferente: Regiões das Manchas Solares (laranja), 
Sinais das Tempestades Solares (verde), Magnetosfera (azul) e Auroras (lilás). O mesmo sistema 
de cores é usado nos flip chart, planilhas de coleta de dados, e na página com os Dados Ao Vivo e 
Tutoriais. Desta forma, você rapidamente sabe em que seção você está!

DADOS DO CLIMA ESPACIAL
Todos os links contendo os dados que você necessita para realizar as suas observações do clima 
espacial estão localizados nesta página. Além dos links com “dados ao vivo”, você também vai 
encontrar links com “tutoriais” fáceis de entender, que vão lhe ajudar a interpretar os dados. Você 
sempre vai poder se localizar retornando a esta página!

O VISUALIZADOR MULTIMÍDIA DE CLIMA ESPACIAL
O Visualizador Multimídia de Clima Espacial é uma das principais ferramentas de observação que 
você vai utilizar. Uma vez que o Visualizador estiver aberto, recomendamos que você o mantenha 
aberto numa aba ou janela separada do navegador para acessar os dados rapidamente quando 
necessário.

Dados do Clima Espacial
http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php

Usando este vira-folhas

Magnetosfera

Usando os Recursos
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1.  Abra os “Dados do Clima Espacial” e clique em “Índice 
Kp” (dados ao vivo). Uma página contendo um gráfico de barra 
chamado “Índice K planetário estimado (dados de 3 horas)” vai 
aparecer. Observe o gráfico procurando por desvios (índices K de  
5 ou mais indicam atividade geomagnética do tipo “tempestade”; 
valores maiores ou iguais a 7 indicam uma tempestade 
geomagnética grave).

2.  Na sua planilha “Coleta de Dados da Magnetosfera”, responda 
às perguntas de (a) a (d).

3.  Feche a janela atual e retorne aos “Dados do Clima Espacial”.

Dados do Clima Espacial
http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php

Usando este vira-folhas

Magnetosfera

Índice Kp (Índice K planetário estimado)

PÁGINA - 1A CARTÃO DE INSTRUÇÕES
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Dados do Clima Espacial
http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php

Usando este vira-folhas

Magnetosfera

Índice Kp (Índice K planetário estimado)

PÁGINA - 1B CARTÃO DE INFORMAÇÕES

SOBRE OS DADOS:
Este gráfico em barra contém o índice K planetário estimado 
correspondendo a 3 horas. Ele é derivado no U.S. Air Force 
Space Forecast Center usando dados provenientes de 10 
magnetômetros no solo localizados em:

Os valores do índice K são monitorados minuto a minuto, 
com alertas sendo produzidos quando o valor de K atinge 6, 
7 e 8.

• Meanook, Canadá
• Sitka, Alasca
• Glenlea, Canadá
• Saint Johns, Canadá
• Ottawa, Canadá

• Newport, Washington
• Fredericksburg, 

Virgínia
• Boulder, Colorado
• Fresno, Califórnia

FATO:
Tempestades geomagnéticas podem estar associadas ao 
aumento na carga superficial dos satélites e a um aumento 
no arrasto da atmosfera.

DICAS DE ANÁLISE:

O índice Kp pode ser usado para prever quando uma aurora 
pode ser potencialmente observada. Quanto maior o valor de 
Kp, mais forte a perturbação. É mais provável que uma 
grande perturbação no campo magnético da Terra produza 
uma aurora mais forte, que se estenda mais em direção ao 
equador. As barras são verdes quando Kp é menor que 4, 
amarelas quando Kp é igual a 4 e vermelhas quando Kp é 
maior que 4. As barras vermelhas indicam um alerta de 
tempestade. 

Kp Index (Estimated Planetary K-index)
ABOUT THE DATA:
This bar graph contains the estimated 3-hour 
planetary K-index. It is derived at the U.S. Air Force 
Space Forecast Center using data from 10 ground-
based magnetometers at:
• Meanook, Canada 
• Sitka, Alaska
• Glenlea, Canada
• Saint Johns, Canada
• Ottawa, Canada

• Newport, Washington
• Fredericksburg, Virginia
• Boulder, Colorado 
• Fresno, California

The values of the K-index are monitored minute by 
minute with alerts going out when levels reach 6, 7, 
and 8.

ANALYSIS TIPS:
The Kp index can be used to predict where 
you might see an aurora. The higher the Kp 
number the stronger the disturbance. A large 
disturbance in Earth's magnetic field is likely 
to produce strong aurora that extend further 
toward the equator.  
The bars are green when the Kp is less 
than 4, yellow when the Kp equals 4, and 
red when the Kp is greater than 4. The red 
bars indicate a storm warning. 

FACT:
Geomagnetic storms have been associated with 
satellite surface charging and increased atmospheric 
drag. 

PAGE – 1B INFORMATION CARD
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Usando este vira-folhas

Magnetosfera

(Opcional) Mapa da Aurora Baseado no Índice Kp

PÁGINA - 2A CARTÃO DE INSTRUÇÕES

1. Você pode acessar o “Mapa da Aurora Baseado no Índice 
Kp”, na página “Índice Kp (tutorial)” ou acessando diretamente 
o link  http://www.swpc.noaa.gov/Aurora/globeNW.html. 

2. Clique em qualquer lugar do mapa para determinar a latitude 
geográfica, longitude e a latitude geomagnética corrigida para a 
sua região.

3. Na sua planilha “Coleta de Dados da Magnetosfera”, 
responda às perguntas de (e) a (g).

4. Feche a janela atual e retorne aos “Dados do Clima Espacial”.

DADOS DO OBSERVATÓRIO

http://www.swpc.noaa.gov/Aurora/globeNW.html
http://www.swpc.noaa.gov/Aurora/globeNW.html


Usando este vira-folhas

Magnetosfera

(Opcional) Mapa da Aurora Baseado no Índice Kp

PÁGINA - 2B CARTÃO DE INFORMAÇÕES

SOBRE OS DADOS:
O mapa da aurora baseado no índice Kp é uma ferramenta adicional que mostra a ligação entre o 
índice Kp e o limite sul previsto para a aurora na América do Norte. Com um índice Kp de 5, auroras 
podem ser esperadas até o limite da linha verde. Com um índice Kp de 9, auroras podem ser 
esperadas até o limite da linha vermelha.

(Optional) Kp Auroral Map
ABOUT THE DATA:
The Kp map is an optional tool that shows the connection between the Kp index and 
the predicted southern edge of the aurora in North America. With a Kp of 5, auroras 
can be expected south to the green line. With a Kp of 9, auroras can be expected 
south to the red line.  

NAVIGATION TIPS:
You can click on any  
location on the map and 
automatically find the 
longitude and latitude.

Based on the data from 
the Kp Index, you can use 
this map to determine 
where aurora can be 
seen.  

PAGE – 2B INFORMATION CARD

DICAS DE NAVEGAÇÃO:
Você pode clicar em qualquer 
lugar do mapa e automaticamente 
obter a longitude e latitude 
geográficas.
Baseado nos dados do índice Kp, 
você pode usar este mapa para 
determinar onde auroras podem 
ser vistas.

Dados do Clima Espacial
http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php
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Usando este vira-folhas

Magnetosfera

Gráfico da Magnetosfera

PÁGINA - 3A CARTÃO DE INSTRUÇÕES

1. Abra os “Dados do Clima Espacial” e clique em “Gráfico da Magnetosfera” (dados ao vivo). O 
Visualizador Multimídia de Clima Espacial vai abrir. Na seção “IMAGENS” do Visualizador 
selecione “Mostrando: O Vento Solar” no menu de rolagem pequeno. Selecione a imagem 
chamada “Gráfico da Magnetosfera – Missão ACE”. 

2. Você deverá ver 4 gráficos diferentes. Localize e observe o gráfico amarelo chamado “Bz” (a 
cada vez que a linha amarela no gráfico cair abaixo da linha tracejada branca denotada por “0”, 
sabemos que a nossa magnetosfera foi afetada pelo vento solar).

3. Na sua planilha “Coleta de Dados da Magnetosfera”, responda às perguntas de (h) a (j) e à 
Pergunta Abrangente.

4. Feche a janela atual e retorne aos “Dados do Clima Espacial”.

DADOS DO SATÉLITE

Magnetosphere Graph

1. Open “Space Weather Data” and select “Magnetosphere Graph
(Live Data)”. The Space Weather Media Viewer will open. Under 
the ‘IMAGES’ section of the Viewer select “Showing: The Solar 
Wind” in the small drop-down menu. Select the image called, 
“Magnetosphere Graph - ACE Mission”.

2. You should see 4 different graphs. Locate and observe the yellow 
graph labeled ‘Bz’. (Each time the yellow line in that graph drops 
below the dashed white line labeled ‘0’, we know that our 
magnetosphere has been affected by the solar wind.)

3. Refer to your ‘Magnetosphere Data Collection’ sheet to answer 
questions (h) through (j) and the (Comprehension Question).

4. Close the current window and return to “Space Weather Data” .

PAGE – 3A Satellite DataINSTRUCTION CARD



Usando este vira-folhas

Magnetosfera

Gráfico da Magnetosfera

PÁGINA - 3B CARTÃO DE INFORMAÇÕES

SOBRE OS DADOS:
Esse gráfico explica os efeitos do vento solar sobre a 
magnetosfera da Terra. Quando o campo magnético do 
vento solar é oposto ao da Terra, ele é chamado de 
campo orientado para o sul e seu sinal é considerado 
negativo. Você pode monitorar os dados ACE nesse 
gráfico para identificar os momentos em que isso 
acontece.
A componente “Bz”, o segundo gráfico a partir do topo e 
marcado em amarelo, é o que possui a informação sobre 
a orientação Norte-Sul do campo magnético do vento 
solar.
Você pode usar os seguintes níveis para determinar a 
intensidade da tempestade:
Baixa (0 até -2)
Média (-2 até -4)
Alta (-4 até -6)

DICA DE ANÁLISE:
Quando o vento solar se afasta do Sol, ele se move em 
todas as direções no espaço, afetando todo o sistema 
solar. A quantidade de perturbação ocasionada na 
magnetosfera da Terra depende de diversos fatores: 
velocidade e duração do vento solar e Bz negativo. 
Entretanto, cientistas descobriram que os efeitos mais 
intensos no campo magnético da Terra ocorrem quando o 
campo magnético do vento solar é oposto ao campo 
magnético da Terra e a sua intensidade é “alta”.

SOBRE A MISSÃO:
O satélite ACE está posicionado a cerca de 1,6 milhões 
de quilômetros da Terra e está sempre localizado 
diretamente entre a Terra e o Sol. Os dados incluem o 
momento em que a perturbação atinge o satélite ACE. 
Tais dados podem fornecer aos cientistas na Terra alertas 
prévios a respeito da ocorrência de tempestades 
geomagnéticas com uma hora de antecedência

Dados do Clima Espacial
http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php
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