
Tempestades Solares e Geomagnéticas

Você já ouviu falar em tempestades, certo? Talvez, você já tenha ate mesmo sido afetado por 
tempestades na área onde mora. As previsões meteorológicas nem sempre são precisas o suficiente 
para assegurar que alertas sejam dados em tempo de a população proteger seus bens mais preciosos 
– suas próprias vidas e a de suas famílias. Por isso, ouvimos falar com uma certa frequência na 
televisão de pessoas que infelizmente morrem em consequência de chuvas fortes e outros 
fenômenos naturais. Geralmente são as populações com baixa renda as que mais sofrem esses 
efeitos, pois muitos moram em regiões ribeirinhas e outras áreas de risco de inundação. Por isso, o 
trabalho dos meteorologistas e muito importante para gerar informações que possam ser utilizadas 
em tempo para evitar catástrofes com perdas humanas. Ha países como os Estados Unidos, por 
exemplo, que possuem acoes, programas e treinamentos para preparar a população para saber agir 
na ocorrência de uma catástrofe. Isso faz parte da cultura daquele povo. Apesar de vivermos no 
“pais tropical e bonito por natureza” talvez acoes dessa natureza devessem ser mais valorizadas 
também em nosso pais, considerando os efeitos das mudanças climáticas que afetam todo o planeta. 

Agora, você sabia que o ambiente espacial também e marcado por fortes tempestades? Sim, o 
espaço não e um lugar tao calmo quanto parece a um observador que contempla uma noite 
estrelada. O Sol, por exemplo, possui uma atividade muito elevada. E uma grande usina de fusão 
nuclear e, literalmente, muito explosivo. Uma característica interessante do Sol e que ele possui 
uma rotação diferenciada, ou seja, ele gira mais devagar no Equador e mais rápido nos polos.

Fig. 1 – O Sol possui uma rotação diferenciada. Esse movimento é mais rápido 
nos polos e mais lento no equador da estrela. Fonte: NASA. 



O Sol é fonte de tempestades: as tempestades solares. Elas ocorrem principalmente quando o Sol 
esta mais ativo. Isso ocorre em um ciclo, o chamado ciclo solar. Assim, de 22 em 22 anos, o Sol 
estará atingira o pico de sua atividade solar. Esses períodos de atividade solar mais intensa são 
caracterizados por uma quantidade maior de manchas solares – que nada mais são que pontos na 
superfície do Sol (fotosfera) de atividade magnética intensa, alem de serem regiões escuras e mais 
frias que a fotosfera. Essas manchas solares também estão associadas a uma maior ocorrência de 
fenômenos de clima espacial como as ejeções de material da corona do Sol (a corona e a atmosfera 
estendida do Sol) e explosões fortes e intensas chamadas flares solares. Uma explosão de material 
coronal pode ejetar ate 100 toneladas de material plasmático do Sol e, caso sua trajetória seja em 
direção a Terra, pode causar estragos em satélites em orbita da Terra, blecautes, interferir em 
sistemas de posicionamento, alem de apresentar perigo para astronautas que estiverem realizando 
atividades do lado de fora de suas naves espaciais, devido a quantidade elevada de radiação emitida. 
Por isso, e também muito importante formar profissionais capacitados em estudar e prever o 
chamado clima espacial. No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, possui uma 
divisão dedicada ao clima espacial. A NASA, por sua vez, tem investido bastante no envio de 
sondas robóticas para estudarem o Sol, em diferentes faixas do espectro eletromagnético. A intenção 
e gerar dados que tornem para nos o Sol cada vez mais previsível e que possamos melhor proteger 
os caríssimos sistemas tecnológicos que podem ser afetados pelo clima espacial. 

O vento solar é um fluxo continuo de plasma que o Sol emana e que atinge alem dos confins do 
sistema solar. Toda a região de nosso sistema solar e protegida por uma espécie de bolha gigante 
chamada heliosfera, marcada pelo vento solar. Se não existisse essa proteção, nosso sistema solar 
estaria exposto a formas muito nocivas de radiação vindas do meio interestelar. 

Fig. 2 – O Sol sofrendo alteracoes. Na imagem, vemos como o Sol muda de “fisionomia” na 
medida em que avanca no seu ciclo, de um periodo mais intenso para um periodo mais fraco em 
atividade solar. Credito: missao Yohkoh. Fonte: NASA. 



E como o material emanado do Sol nos afeta? Todos sabemos que a Terra e protegida por uma 
atmosfera. O que nem todos sabem e que alem da atmosfera existe uma outra camada protetora, 
chamada magnetosfera. Trata-se do campo magnético de nosso planeta, que protege-nos da radiação 
nociva do Sol, emanada pelos plasmas da corona solar e seus efeitos correspondentes de clima 
espacial. A magnetosfera tem a forma de um grande cometa, sendo o “núcleo” a parte comprimida 
que fica voltada para o Sol, e a “cauda” e a parte estendida que fica do lado oposto do Sol. A Terra 
não e o único planeta que tem magnetosfera. Por exemplo, Júpiter possui a maior magnetosfera de 
todo o sistema solar. Na verdade, a magnetosfera de Júpiter e maior que o próprio Sol, sendo assim 
o maior objeto do sistema solar. 

Mas... o que as tempestades geomagnéticas tem a ver com tudo isso? Elas estão relacionadas as 
tempestades solares. Em outras palavras, os plasmas oriundos do Sol podem entrar no campo 
magnético da Terra em certos pontos mais fracos desse campo e provocar as belíssimas auroras, que 
são produzidas por essas tempestades. Digamos que as auroras são um belo efeito de uma 
tempestade. Assim, vemos que nem todas as tempestades são tao feias e devastadoras assim... As 
auroras dão um show de luzes e cores que deslumbra todos aqueles que tem a oportunidade de 
testemunhar uma ocorrência tão linda. 

Fig. 3 – O Sol emana seu continuo vento solar e efeitos de clima espacial. Essas 
emissoes todas interagem com o campo magnetico da Terra. Fonte: NASA. 



Para saber mais sobre auroras e clima espacial de uma forma geral, você pode consultar varias 
fontes nacionais como o site do INPE, e fontes internacionais como o site da NASA. 

Norma Teresinha Oliveira Reis
normareis@mec.gov.br 

Fig. 4 – Uma bela aurora. As auroras parecem cortinas de plasma no ceu, mas na verdade são 
efeitos de tempestades no campo magnético da Terra. Fonte: NASA.  
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