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RESUMO: O Sol é magneticamente ativo, suporta um campo magnético intenso e 

instável que se modifica constantemente e inverte-se a cada 11 anos aproximadamente, 

isso faz com que aconteçam vários fenômenos, que são chamados de atividade solar. 

Estes incluem manchas solares, proeminências, ejeção de massa coronal e o aumento 

da densidade do vento solar, o que pode trazer grandes prejuízos à humanidade. 

 

Devido a sua alta temperatura, toda a matéria do Sol está em forma de gás e 

plasma, o que permite o seu movimento de rotação diferencial, que é mais rápido ao se 

aproximar do seu equador, diferença essa que pode chegar a 10 dias, como podemos ver 

na Imagem 1. 

 

 
 

A rotação diferencial é o que faz com que o campo magnético do Sol seja 

instável, pois as linhas que definem esse campo se “entortam” com o tempo, já que não 

conseguem acompanhar o movimento rotacional por completo, formando vários campos 

magnéticos pequenos. Observe na Imagem 2. 

Quando esses pequenos campos magnéticos se formam, sua intensidade é tão 

grande que passa de um Gauss, que é a média, para milhões de Gauss e isso faz com que 

a matéria tenha dificuldade em se locomover entre essas linhas do campo magnético 

fazendo com que essas regiões esfriem. Essa mudança de temperatura faz com que a 

matéria fique mais escura, formando manchas na superfície solar, que ocorrem sempre 

aos pares caracterizando o polo sul e o polo norte do campo em que elas se localizam. 

Esse fenômeno é chamado de manchas solares. 
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Imagem 1 obtida em: 
http://bussoladeplasma.word
press.com/2012/11/30/period

o-de-rotacao-do-sol/ 

http://educacaoespacial.wordpress.com/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://www.pb.utfpr.edu.br/geastro/


Imagem 2. Obtida em:  http://astronomiachapeco.blogspot.com.br/2012/03/nossa-estrela-o-sol.html 

Imagem 3a. Obtida em: 

http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php 

Imagem 3b. Obtida em: 

http://www.curaeascensao.com.b

r/gaiaterra 

Imagem 3c. Obtida em: 

http://www.curaeascensao.com.b

r/gaiaterra 

 

 

 Buscando o equilíbrio, a cada 11 anos aproximadamente, o campo magnético 

solar se “organiza”, e no fim desse processo seus polos se invertem. Durante esses 11 

anos, a superfície solar também se modifica, por causa das manchas solares que variam 

no decorrer deste tempo, e isso forma o ciclo solar.  

Como só é possível ter manchas no sol se o seu campo magnético estiver 

conturbado, podemos analisar o ciclo solar conforme o número de manchas. Estas 

aparecem em grande quantidade no período que chamamos de máximo solar (quando 

existem vários campos magnéticos) e praticamente somem no período que chamamos de 

mínimo solar (quando existe apenas um campo magnético com polos definidos), e são 

esses períodos que definem o ciclo do sol. Como podemos observar nas Imagens 3a, 3b e 

3c. 

 

 
 

 

 

As condições encontradas nas manchas solares fazem com que grandes filamentos 

da materia solar sejam projetados sobre a sua superficie, acompanhando as linhas do 

campo magnético, formando um laço, como podemos ver nas imagens 4a e 4b. Esse 

fenômeno é chamado proeminência, onde nenhuma matéria é ejetada pois a força 

gravitacional solar consegue fazer com que não haja erupção. 

No entanto, quando a proeminência atinge uma altura maior do que 50 mil 

quilômetros, a força gravitacional do sol não consegue manter a matéria próxima da 

corona e o laço se rompe, ocorrendo então uma ejeção de massa coronal também 

chamada de erupção solar, que libera instantâneamente gás, elétrons, luz visível, raios 

ultravioletas e raios-x. Podemos ver claramente essa matéria sendo liberada na Imagem 

4c. 

http://astronomiachapeco.blogspot.com.br/2012/03/nossa-estrela-o-sol.html
http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php
http://www.curaeascensao.com.br/gaiaterra
http://www.curaeascensao.com.br/gaiaterra
http://www.curaeascensao.com.br/gaiaterra
http://www.curaeascensao.com.br/gaiaterra


Imagem 5: Magnetosfera recebendo o vento solar. 
Obtida em: http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php  

No período de máximo solar ocorrem no mínimo três ejeções de massa coronal, 

enquanto que em período de mínimo solar, há apenas uma ejeção a cada cinco dias, em 

média. 

         
 

 

 

Depois de ejetadas, as partículas são carregadas pelo vento solar, porém nem 

todas tem a mesma velocidade. Se estiverem em direção da Terra, por exemplo, a 

radiação chega em uma ou duas horas, em seguida, partículas de alta energia atigem o 

planeta por alguns dias, e somente depois de três dias as partículas de média e baixa 

energia conseguem adentrar a magnetosfera. 

A magnetosfera atua como um escuto protetor, que deflete as partículas e as 

impedem de chegar à superficie do nosso planeta, porém quando as partículas são mais 

densas que o normal e em grande número, como acontece após uma erupção solar, a 

intensidade e a direção do campo magnético são alterados, o que permite que uma parte 

das partículas adentrem os polos. Esse distúrbio é chamado de tempestade geomagnética 

ou tempestade solar, e está representado na Imagem 5. 

 

 
 

 

Nessas ocasiões, a radiação e as partículas ionizam na baixa atmosfera, surgindo 

assim, cargas elétricas isoladas que se descarregam causando interferências 

eletromagnéticas. Isso traz grandes consequências para o nosso planeta, e até mesmo para 

a humanidade, já que toda a nossa técnologia pode ser prejudicada por essa ionização. 

 Em questões de saúde, somente os astronautas correm risco de vida por estarem 

sem a proteção da magnetosfera. Eles têm pouco tempo até que possam ir a um 

compartimento especial com grossas paredes onde ficam protegidos sempre que ocorre 

alguma atividade mais forte no Sol. Esse é um dos motivos para o monitoramento 

contínuo do clima espacial. 

Imagem 4a: Proeminência. 
Obtida em: 

http://blog.cienctec.com.br  
 

Imagem 4b: Proeminência comparada com 
o tamanho da Terra. Obtida em: 

http://misteriosdomundo.com.br 

Imagem 4c: Erupção solar.   
Obtida em: 

http://ahoraechegada.blogspot.com 

http://www.inf.ufrgs.br/swac-br/data.php
http://ahoraechegada.blogspot.com.br/


Imagem 6a. Obtida em: 

http://fotos.fot.br/page_img/11430/aurora

_boreal_colorida_na_mata 

Imagem 6b. Obtida em: 

http://photography.nationalgeographic.com/

photography/photos/patterns-aurorae/ 

 

Imagem 6c. Obtida em: 
http://apod.nasa.gov/apod
/ap100920 

 

Imagem 7a: Aurora em Júpiter, 

obtida em: http://ffden-

2.phys.uaf.edu/211_fall2010.we

b.dir 

Imagem 7b: Aurora em Netuno, obtida em: 

http://onfss.blogspot.com.br/2012/04/admira

ndo-auroa-boreal-em-outros.html 

 

Imagem 7c: Aurora em Saturno, 

obtida em: http://hypescience.com 

 

 Já as telecomunicações são comprometidas pois a tempestade solar, dependendo 

da intensidade, faz com que a magnetosfera expanda e mude a altura ou retarde a órbita 

dos satélites. Outra possibilidade é a interferência nos sinais de TV, celulares, rádio e 

GPS. Isso que é muito perigoso no caso das aéronaves, que podem ficar sem 

comunicação com a torre de comando. É normal que durante uma tempestade solar os 

voos que passam pelos polos tenham suas rotas modificadas. 

 As tempestades solares, mesmo fracas, podem causar inúmeros danos elétricos, 

principalmente nas latitudes altas. O fluxo magnético que adentra a magnetosfera pode 

provocar ondas de descargas elétricas nos cabos de transmissão de força, o que pode 

causar curto-circuito, panes em sistemas elétricos, variação de tensão que pode queimar 

transformadores, gerando um blecaute. 

 Anualmente, as empresas de transmissão de energia elétrica e as empresas 

responsáveis pelos satélites sofrem cerca de 1 bilhão de dólares em prejuízos por causa 

das tempestades solares. E é para evitar esses prejuízos que os especialistas estão 

tentando prever as tempestades com o maior tempo de antecedencia possível para que 

possamos fazer um blecaute preventivo, que seria desligar os aparelhos antes que a 

tempestade aconteça e retornar a liga-los somente depois que ela passasse. 

 Apesar de acarretar tantos prejuízos, as partículas que adentram a Terra nos 

proporcionam um grande espetáculo chamado Aurora, que só ocorre nos polos. Como 

podemos ver as Imagens 6a, 6b e 6c , o fenômeno é colorido e o que define a sua cor é o 

elemento químico que está sendo ionizado.  

 
 

 

 

 

Assim como tempestades solares podem acontecer em outros planetas, auroras também 

são vistas em Júpiter, Saturno, Urano e Marte. Como podemos ver nas Imagens 7a, 7b e 

7c. 
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 Algumas pessoas que são apaixonadas pelas auroras, e trabalham tirando fotos ou 

fazendo videos desse espetáculo, como podemos ver nesse video que foi feito em 

Lapônia, uma das seis províncias da Finlândia. 

https://www.youtube.com/watch?v=woXPnl5zO6w 

Para maiores informações sobre o clima espacial, consulte: 
http://educacaoespacial.wordpress.com/recursos-2/materiais-de-estudo/conteudos/formacao-

2/clima-espacial/  

 

E para idéias sobre como trabalhar com esse conteúdo em sala de aula confira o portal a 

seguir: http://webeduc.mec.gov.br/nasa/ 
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