
Instruções: As perguntas seguintes vão ajudar a analisar os dados para determinar a 
resposta à pergunta central: “Existem regiões de manchas solares hoje que poderiam ser 
uma fonte de tempestades solares?” Você pode responder cada uma das perguntas no 
verso desta folha ou em uma folha separada.

Consulte os Dados “Imagem do Disco Cheio do Sol em H-alfa”
a) Você enxerga alguma mancha escura na superfície do Sol?
b) Onde estão as manchas solares em relação ao equador do Sol?
c) Comparada ao tamanho da Terra, quão grande é uma mancha solar? Para esta
! resposta, consulte a imagem em escala da Terra no canto inferior direito do
! Visualizador Multimídia do Sol e da Terra (por exemplo, 3 vezes maior que a
! Terra).
d) Há mais de uma mancha solar?
e) Você enxerga grupos de manchas solares (ou seja, aglomerações de manchas)?

Consulte os Dados “IDM com Números”
f) Na circunferência à direita, desenhe e marque 

qualquer manchas solar numerada que você 
observar nos dados.

Consulte os Dados “Magnetograma IDM”
g) Você observa alguma região em preto e branco no 

magnetograma? Em caso afirmativo, tais regiões 
aparecem misturadas ou claramente separadas?

Consulte os Dados “Imagem no ultravioleta extremo” 
(Observe as 4 imagens chamadas: EIT 171, 195, 284 e 
304)

h) As regiões ativas nas imagens EIT ocorrem próximas às manchas solares? 
Explique.

Consulte os Dados “Large Angle and Spectrometric 
Coronagraph (LASCO)”
(Observe as 2 imagens chamadas: LASCO C2, LASCO C3)

i) Você observa alguma ejeção de massa coronal 
(EMC) deixando a superfície do Sol? Onde?

j) Você enxerga algum efeito de halo (semelhante a 
uma bolha) em alguma das imagens? Em caso 
afirmativo, desenhe o que você observa no quadro 
à direita. Isso pode indicar que uma tempestade 
está vindo na direção da Terra.

k) Quanto tempo demora até as partículas (EMC ou 
fulguração solar) ejetadas pelo Sol afetarem a nossa magnetosfera?

Pergunta Abrangente: Com base nos dados que você analisou a partir dos
instrumentos, responda à pergunta: “Existem regiões de manchas solares
hoje que poderiam ser uma fonte de tempestades solares?” Cite dados específicos
em sua resposta.

Coleta de Dados sobre as 
Regiões de Manchas Solares

 ____________ 
 ____________ 
 ____________ 

 

 
 

Sunspot Regions  
Data Collection  

Date: 
Time: 
Initial:

 
Directions: The following questions will help you analyze the data to determine the answer to 
the big question, "Do sunspot regions exist today that could be a source of solar storms?" You 
can answer each of the questions on the back of this paper or on a separate sheet of paper. 
 
Refer to the "H-Alpha Full Disk Image of the Sun" Data 

a) Do you see any dark spots called sunspots on the surface of the Sun? 
b) Where is the sunspot(s) compared to the Sun's equator? 
c) Compared to the size of Earth, how large is the sunspot? For this answer refer to the 

scaled image of Earth in the lower right hand corner of the Sun-Earth Media Viewer. 
(ex. 3 times larger than Earth.)  

d) Is there more than one sunspot?  
e) Do you see clusters of sunspots (grouped together)? 

 
Refer to the "MDI With Numbers" Data 

f) In the circle to the right draw and label any 
numbered sunspots you observe from the data. 

 
Refer to the "MDI Magnetogram" Data 

g) Do you observe any black and white areas on the 
magnetogram? If so, do those areas seem mixed 
together or clearly separated?  

 
Refer to the "Extreme Ultraviolet Image" Data  
(Observe 4 images called: EIT 171, 195, 284, 304) 

h) Do the active places in the EIT images occur near 
the sunspots? Explain. 

 
Refer to the "Large Angle and Spectrometric 
Coronagraph (LASCO)" Data  
(Observe 2 images called: LASCO C2, LASCO C3) 

i) Do you observe any CMEs leaving the surface of 
the Sun? Where? 

j) Do you see a halo effect (like a bubble from the 
bubble gum you might be chewing) in either 
image?  If so, draw what you observe in the box to 
the right. This could indicate that a storm is 
coming directly toward Earth. 

k) How long before the effects of the particles (CME 
or solar flare) of the Sun will affect our 
magnetosphere? 

 
Comprehension Question:  Based on the data you have analyzed from these instruments, 
answer the question, "Do sunspot regions exist today that could be a source of solar 
storms?" Be sure to cite specific data in your response. 

Data: __________
Hora: __________
Inicial:  _________


