
Instruções:  As perguntas seguintes vão ajudar a analisar os dados para determinar a 
resposta à pergunta central: “Ocorreram perturbações mensuráveis no campo magnético 
da Terra?” Você pode responder cada uma das perguntas no verso desta folha ou em 
uma folha separada.

Consulte o índice Kp (Índice K planetário estimado)

a) Quais são os três dias que esse gráfico abrange?

b) Quais foram os níveis K mais altos para cada um desses dias?

c) Há qualquer valor de Kp igual ou maior que 5?

d) Há qualquer valor de Kp igual ou maior que 7?

Consulte o Mapa da Aurora Baseado no Índice Kp (opcional)

e) Qual é a longitude, latitude e a latitude geomagnética corrigida para a sua região?

f) Qual seria o nível Kp para que enxergássemos uma aurora na sua região?

g) Com base nesses dados, há qualquer região no planeta onde a atividade de 
auroras poderá ser vista nas próximas horas? Onde?

Consulte o Gráfico da Magnetosfera

h) Qual é o nível atual da atividade de tempestades geomagnéticas?

i) Quando foi que a tempestade geomagnética chegou ao satélite ACE?

j) A partir do Gráfico da Magnetosfera, qual é o tempo estimado até que a 
tempestade atinja a Terra?

Pergunta Abrangente: Com base nos dados que você analisou a partir dos instrumentos, 
responda à pergunta: “Ocorreram perturbações mensuráveis no campo magnético da 
Terra?” Cite os dados específicos em sua resposta.

Coleta de Dados 
sobre Magnetosfera

 ____________ 
 ____________ 
 ____________ 

 

 
 

Magnetosphere  
Data Collection  

Date: 
Time: 
Initial:

 
Directions: The following questions will help you analyze the data to determine the answer to 
the big question, "Has there been a measurable disturbance in the Earth’s magnetic 
field?"  You can answer each of the questions on the back of this paper or on a separate 
Magnetosphere Answer Sheet. 
 
Refer to the Kp index (Estimated Planetary K Index):  

a) What three days does this graph cover? 
 
b) What were the highest K index levels for each of these days?  
 
c) Are there any Kp values of 5 or higher? 
 
d) Are there any Kp values of 7 or higher?  

 
Refer to the (Optional) Kp Auroral Map:  

e) What is the longitude, latitude, and corrected geomagnetic latitude for your area? 
 
f) What would the Kp level have to be for us to see aurora in our area? 
 
g) Are there any areas in the world that might see auroral activity, based on this data, 

in the next few hours? Where? 
 
Refer to the Magnetosphere Graph:  

h) What is the current level of geomagnetic storm activity? 
 

i) When did the geomagnetic storm arrive at the ACE satellite? 
 

j) From the Magnetosphere Graph, what is the estimated time that the storm will arrive 
at Earth? 

 
Comprehension Question:  Based on the data you have analyzed from these instruments, 
answer the question, "Has there been a measurable disturbance in Earth’s magnetic 
field?" Be sure to cite specific data in your response!  

Data: __________
Hora: __________
Inicial:  _________


