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Ao meu orientador Carlos Enrique Navia Ojeda e ao meu coorientador André Nepomuceno pelo incentivo, paciência e disponibilidade para esclarecer minhas dúvidas.
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Resumo

Neste trabalho é apresentado a análise de três eventos solares transitórios que inclui
uma das tempestades geomagnéticas mais intensas do atual ciclo solar em junho de 2015.
Os efeitos do impacto sobre a magnetosfera de um fluxo de alta velocidade do vento solar
(HSS) em agosto de 2015, quando uma tempestade geomagnética já estava em curso.
Além disso, é apresentado um aumento de partı́culas solares energéticas (SEP) em 1 de
novembro de 2014, quando a fonte dessas partı́culas não era mais vista no disco solar, mas
a Terra estava atravessando um setor de folha de corrente heliosférica (HCS). Destacamos
as observações feitas ao nı́vel do solo pelo telescópio múons New -Tupi, localizado nas
coordenadas 22.9◦ S, 43.2◦ W; 5 m acima do nı́vel do mar. Esta região está próxima da
área central da Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Apesar de um alto valor para a
rigidez geomagnética de corte para a localização do telescópio New -Tupi (9.2 GV), através
de análises de resultados preliminares de simulações de Monte Carlo, é mostrado que o
valor de corte efetivo é cerca de um terço do valor indicado pelo modelo de Stoermer. As
análises contidas neste trabalho incluem comparações com dados de espaçonaves e outros
detectores no nı́vel do solo.

Abstract

In this work, we present the analysis of three transient solar events that includes one
of the most intense geomagnetic storms of the current solar cycle in June 2015. The
effects of the impact on the magnetosphere of a high-speed stream (HSS) of August 2015,
when a storm was already underway. In addition, an increase of energetic solar particles
(SEP) is presented on November 1, 2014, when the source of these particles was no longer
seen on the solar disk, but the Earth was passing through a sector of heliospheric current
sheet (HCS). We highlight the observations made at ground level by the New-Tupi muon
telescope, located at the coordinates 22.9◦ S, 43.2◦ W; 5 m at sea level. This region is close
to the central area of the South Atlantic Anomaly (SAA). Despite a high value for the
geomagnetic shear stiffness for the location of the New-Tupi telescope (9.2 GV), through
analyzes of preliminary results of Monte Carlo simulations, it is shown that the effective
cut-off value is about one-third of the value indicated by the Stoermer model. The analyzes
in this work include comparisons with spacecraft data and other detectors at ground level.
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Cruzamento de dados: catálogo CACTus, eventos Forbush e parâmetros
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A.0.4 Índice AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
B. Resultados FLUKA-CORSIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
C. Tabela de dados cruzados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
D. Sistema Geocêntrico
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Capı́tulo

1
Introdução

1.1 Raios Cósmicos
Os raios cósmicos (cosmic rays - CRs) são partı́culas carregadas de altas energias que
atingem a Terra constantemente. Os raios cósmicos são formados por prótons (cerca de
90%) e ı́ons de carga predominantemente positiva que podem ser afetados pelo campo
magnético da Terra (Gaisser, Engel e Resconi, 2016). Essas partı́culas são classificadas
como raios cósmicos primários e possuem diversas origens, como o Sol ou o exterior de nosso
sistema solar. Os raios cósmicos de origem solar são fruto de eventos solares transientes,
como por exemplo, as explosões solares (solar flares) ou ejeções de massas coronal (coronal
mass ejections - CMEs) que são capazes de acelerar ı́ons com energia da ordem de 109 eV
para o meio interplanetário. Essas partı́culas solares incidem na atmosfera terrestre com
a frequência de aproximadamente 1 partı́cula ×(m2 s)−1 .
Os confins do nosso sistema solar também são fontes possı́veis de produções de raios
cósmicos. Por exemplo, os raios cósmicos anômalos (anomalous cosmic ray - ACR), que são
constituı́dos de elementos de difı́cil ionização como He, N, O, Ne, e Ar. Esses raios cósmicos
são originados a partir de partı́culas interestelares que são eletricamente neutras. Por
serem eletricamente neutras essas partı́culas adentram o sistema solar sem serem afetadas
pelo campo magnético do vento solar e são ionizados aos poucos. Posteriormente, essas
partı́culas são aceleradas em decorrência de choques que são formados quando o vento solar
sofre uma redução em sua velocidade devido a interação do gás interestelar. Este processo
ocorre numa região localizada entre 75 e 100 unidades astronômicas (UA).
Há também os raios cósmicos originados fora de nosso sistema solar, são os raios
cósmicos galácticos (galactic cosmic rays - GCRs). Acredita-se que os GCRs originam-se
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Figura 1.1: Espectro de energia dos raios cósmicos primários relacionados com sua origem e a frequência
com que são observados em solo (Duldig, 2006).

através de remanescentes de supernova (supernova remnant - SNR) onde são acelerados
com energias de várias centenas de GeV (Voelk e Biermann, 1988), podendo atingir energias acima de TeV. Essas explosões ocorrem aproximadamente a cada 50 anos em nossa
galáxia acelerando os raios cósmicos através de seus choques. Os raios cósmicos galácticos
incidem na atmosfera terrestre com uma faixa de energia entre 1012 −1017 eV, apresentando um “joelho” no espectro de energia, na região de cerca de 1015 eV. Este comportamento está possivelmente ligado a uma mudança na composição quı́mica da radiação
cósmica, de leve para médio e pesado. A frequência com que os raios cósmicos galácticos,
na região do “joelho”, incidem na atmosfera de nosso planeta é de aproximadamente 1
partı́cula ×(m2 ano)−1 .
Finalmente, existem também os raios cósmicos de altı́ssimas energias (ultra-high-energy
cosmic ray - UHECR), com energias de até 1020 eV, que vai desde o “calcanhar” do espectro (∼1018 eV) até um limite conhecido como o corte de GZK (Greisen, 1966; Zatsepin
e Kuz’min, 1966). O limite de GZK ocorre devido a interação dos raios cósmicos com
a radiação cósmica de fundo. A incidência dos raios cósmicos de altı́ssimas energias na
atmosfera terrestre ocorre, na região do calcanhar, com uma frequência de cerca de 1
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partı́cula ×(km2 ano)−1 . Acredita-se que esses raios cósmicos de altı́ssimas energias possuam origem extragaláctica. O espectro de energia dos raios cósmicos primários é indicado
pela Figura 1.1.

Figura 1.2: Representação gráfica de um chuveiro atmosférico de partı́culas produzido pela interação do
raio cósmico primário (próton) no topo da atmosfera (Grieder, 2001; de Oliveira, Rockenbach e Pacini,
2014).

Os raios cósmicos são divididos entre primários e secundários. Os primários, como dito
anteriormente, possuem sua origem sendo acelerados por fontes astrofı́sicas e os secundários
são fruto da interação dos primários com o topo de nossa atmosfera, gerando assim um
chuveiro de partı́culas atmosférico (Auger et al., 1939). Os raios cósmicos primários são
constituı́dos em sua grande maioria de prótons e partı́culas alfa, e numa menor proporção,
por elétrons de altas energias e outros núcleos atômicos. A interação dos raios cósmicos
primários com o topo da atmosfera com energias energia acima de GeV faz com que a
produção de pı́ons seja predominante. Os pı́ons (Lattes, Occhialini e Powell, 1947) decaem
produzindo múons, neutrinos e raios gama. O processo de decaimento destas partı́culas
ocorre da seguinte forma: π ± → µ± +ν µ e π 0 → γ +γ, assim como o descrito na Figura 1.2.

22
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A maioria das partı́culas secundárias que conseguem penetrar até o nı́vel do solo é composta de múons e neutrinos, possuindo uma intensidade aproximada de 100 partı́culas ×(m2
s)−1 , para os múons com energias acima de 1 GeV. A Figura 1.3 mostra a variação do fluxo
vertical da radiação cósmica primária e secundária com a profundidade atmosférica. A radiação cósmica primária é estimada como um fluxo de núcleos p + n. Em todos os casos
os fluxos são obtidos para E >1 GeV.

Figura 1.3: Fluxo vertical de partı́culas secundárias (E>1 GeV) em função da profundidade atmosférica,
produzidas pela incidência de núcleons (p+n) no topo da atmosfera (Patrignani et al. (Particle Data
Group), 2016).

1.2 Detectores de partı́culas ao nı́vel do solo
Detectores de partı́culas ao nı́vel do solo são utilizados para o estudo dos raios cósmicos
e suas fontes. Entretanto, o que é observado ao nı́vel do solo é a componente secundária dos
raios cósmicos. O monitoramento do fluxo dos raios cósmicos secundários na atmosfera da
Terra pode ser utilizado para o estudo da fı́sica solar e do clima espacial. O clima espacial
é uma área de estudo dedicada a entender como as atividades solares afetam a Terra e o
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meio interplanetário.
Atualmente, existem vários instrumentos no espaço dedicados ao estudos de fı́sica solar
e do clima espacial, como as espaçonaves ACE1 (Stone et al., 1998) e SOHO2 (Harrison
et al., 1995), localizados no ponto de Lagrange L1 (aproximadamente 1.5 × 106 km da
Terra) fornecendo dados em tempo real sobre o vento solar, e o satélite GOES3 (Rodriguez, Onsager e Mazur, 2010), que fornece medidas como o fluxo de raios-X e fluxo de
prótons associados às erupções solares. Entretanto, a limitação do fator geométrico dos
detectores de partı́culas dos instrumentos espaciais restringe o acesso as componentes mais
energéticas do espectro das partı́culas solares. As erupções solares são capazes de acelerar partı́culas à energias equivalentes a dos raios cósmicos, fazendo com os detectores de
partı́culas localizados ao nı́vel do solo sejam capazes de registrar um aumento na taxa
de contagem em associação temporal com estes eventos (Ryan, Lockwood e Debrunner,
2000). Por isso, detectores ao nı́vel do solo são essenciais para o estudo dos mecanismos de
aceleração das partı́culas solares e também do efeito que modulação solar exerce no fluxo
dos raios cósmicos galácticos.
Os instrumentos de raios cósmicos, como monitores de nêutrons4 (neutron monitors NMs) (Simpson, 2000) e detectores de múons (Duldig, 2000) são comumente localizados
nas altitudes das montanhas e detectam uma grande variedade de partı́culas secundárias,
especialmente nêutrons, prótons e elétrons. As observações da componente muonica (frequentemente chamada de componente dura do chuveiro de partı́culas, devido ao seu grande
poder de penetração) dos raios cósmicos são complementares aos estudos de monitor de
nêutrons. Os monitores de nêutrons tem acesso à observações de raios cósmicos de uma
faixa de energia mais baixa, de até aproximadamente 50 GeV, enquanto as observações da
componente muonica, feita por detectores de múons, possui resposta para observações a
partir de 10 GeV até centenas de GeV. As observações de detectores de múons subterrâneos
(localizados em minas) são sensı́veis a energias acima de 1000 GeV (Duldig, 2000). Os de1

The Advanced Composition Explorer - ACE.
Solar and Heliospheric Observatory - SOHO.
3
Geostationary Operational Environmental Satellites - GOES.
4
Atualmente, existe uma rede formada de monitores de nêutrons que operam em estações de alta
2

latitude. Estes detectores estão distribuı́dos pelo planeta em locais com diferentes valores de intensidade
de campo geomagnético com a finalidade de estudar os efeitos que a modulação solar causa no fluxo
dos raios cósmicos. Esta network foi idealizada e estabelecida por John A. Simpson nos anos de 1950.
Disponı́vel em www.nmdb.eu.
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tectores de múons, especificamente aqueles localizados próximos ao nı́vel do mar, detectam
principalmente o componente muonica dos raios cósmicos (ver Figura 1.4). No entanto,
existem algumas semelhanças entre os detectores. Por exemplo, esses detectores de múons
e os monitores de nêutrons de raios cósmicos têm o mesmo limiar de energia para partı́culas
secundárias, próximo a 100 MeV. Além disso, para detectores instalados no mesmo local,
a taxa de contagem corrigida de monitores de nêutrons foi confirmada sendo coincidente
com a taxa de contagem do detector de múon com um coeficiente de correlação de 0.8046
(Kim et al., 2012).

Figura 1.4: Detectores baseados em terra medem subprodutos da interação de raios cósmicos primários
(predominantemente prótons e núcleos de hélio) com a atmosfera da Terra. Dois tipos comuns: Monitor
de nêutrons e detectores de múons (Bieber, 2011).

1.3 Influência da atividade solar
A atividade solar exerce influência na taxa de contagem dos detectores de partı́culas ao
nı́vel do solo. Um exemplo disso é a anti-correlação entre o fluxo dos GCRs e o ciclo solar
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Figura 1.5: Ilustração da inversão de polaridade do campo magnético solar. O processo de inversão
demora 11 anos e o perı́odo (isto é, tempo que demora de um mı́nimo solar ao próximo mı́nimo) é de 22
anos. Imagem disponı́vel no endereço: http://www.sp.ph.ic.ac.uk/~forsyth/reversal/.

de 11 anos5 (Wolf, 1861). Isto é, em perı́odos de atividade solar mais intensa (quando o
Sol apresenta um grande número de manchas solares) o fluxo de GCRs diminui, mas em
perı́odos em que as atividades solares são calmas (o Sol apresenta um número baixo de
manchas solares) o fluxo de GCRs aumenta (Dorman, 2006). Isto ocorre devido ao clico de
inversão de polaridade do campo magnético que o Sol completa a cada 22 anos (Babcock,
1961). Durante o mı́nimo solar as linhas de campo magnético do Sol estão bem definidas, comportando-se como um dipolo perfeito. Neste perı́odo o fluxo de raios cósmicos é
máximo. Porém, durante o processo de inversão, o Sol produz regiões magnéticas bipolares (bipolar magnetic regions - BMRs), com manchas solares associadas a estes dipolos.
Esta configuração magnética torna a heliosfera mais complexa e deflete parte do fluxo dos
GCRs. Somente os raios cósmicos mais energéticos atingem a Terra, diminuindo o fluxo
de partı́culas secundárias que é observado por monitores de nêutrons. A Figura 1.5 ilustra
o processo de inversão magnética do sol. Um exemplo disto pode ser visto na Figura 1.6,
onde os valores da taxa de contagem dos monitor de nêutrons que está localizado em Thule,
na Groenlândia, está em anti-correlação com as manchas solares.
5

O ciclo solar numero 1 começa em 1755 depois que Rudolph Wolf criou um ı́ndice de número de

manchas solares padrão. O máximo e o mı́nimo solar referem-se respectivamente a perı́odos de contagens
máximas e mı́nimas de manchas solares.
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Figura 1.6: A modulação solar refere-se à influência que o Sol exerce sobre a intensidade dos raios
cósmicos galácticos. À medida que a atividade solar aumenta (painel superior), a taxa de contagem
registrada por um monitor de nêutrons em Thule, na Groenlândia, diminui (painel inferior). Dados
avaliados até novembro de 2017. Créditos: WDC-SILSO Royal Observatory of Belgium e University of
Delaware. Imagem disponı́vel em http://neutronm.bartol.udel.edu/.

1.3.1 Erupções solares e o aumento de partı́culas ao nı́vel do solo
Os detectores de partı́culas em solo também podem registrar os efeitos de erupções
solares (solar flares). Uma erupção solar ocorre quando a energia armazenada nos campos
magnéticos de regiões ativas é liberada repentinamente. As linhas do campo magnético
próximas de regiões das manchas solares geralmente se cruzam e ficam “torcidas”, até que
a configuração torna-se instável e a energia é liberada na forma de uma explosão solar.
A energia liberada produz uma explosão de radiação através do espectro eletromagnético,
inclusive de ondas de rádio, raios-X e raios gama. Os flares são classificados de acordo com
seu brilho nos comprimentos de onda dos raios-X. São cinco classes principais dispostas
numa escala logarı́tmica, X, M, C, B e A, com X correspondendo ao fluxo de energia do
satélite GOES acima de 104 Watts m−2 na Terra e as classificações sucessivas diminuem
ao longo de décadas (Fletcher et. al., 2011).
Os flares são capazes de acelerar partı́culas solares até uma faixa de energia equivalente
à energia dos CRs, originando uma tempestade de radiação solar. Estes são os eventos
de partı́culas solares energéticas (solar energetic particles - SEPs) (Cane, McGuire e Von
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Rosenvinge, 1986). Quando o satélite geoestacionário GOES, que é responsável pelo monitoramento do clima espacial (Reames, 2004; Cliver e Cane, 2002) observa um aumento
no fluxo de partı́culas solares com energia maior que 10 MeV e sua contagem excede cerca
de 10 unidades de fluxo de partı́culas (particle flow units - pfu), isto é, 10 partı́culas ×
(cm2 s sr)−1 significa que a tempestade de radiação atingiu o nı́vel-S1 (menor) na escala
NOAA6 . Esta escala é logarı́tmica, isso significa dizer que uma contagem de 100 pfu implica
numa tempestade de radiação nı́vel-S2 (moderado) e assim por diante, até o nı́vel S5 (extremo) onde a contagem é de 105 pfu e a tempestade pode causar sérios danos, tanto para
mecanismos de comunicação que operam em rádio de alta-frequência e satélites, quanto
para os astronautas7 ou passageiros de voos em altitudes elevadas.
Há cerca de 40 anos atrás, observações de emissões de raios-X devido a explosões solares na borda do membro solar foram registradas abordo da estação espacial Skylab e
permitiram a identificação clara de até três fases em uma erupção solar (Pallavicini, Serio
e Vaiana, 1977) uma fase precursora, uma fase impulsiva (rápida) e uma fase gradual (retardada). No entanto, na maioria dos casos, apenas as duas últimas fases são identificadas,
a impulsiva e a gradual, de acordo com a duração dos raios-X (Ruffolo, 1997). A partir da
análise temporal das diversas populações em grandes eventos, é possı́vel identificar esses
dois tipos, na mesma explosão. Eles são conhecidos como diferentes fases de uma erupção
solar (Lin et al., 2002, 2003). Em geral, o pico da fase impulsiva coincide com o tempo de
subida dos raios-X moles devido à expansão da CME e indica a fase gradual da erupção
solar. Os prótons e ı́ons são acelerados nesta fase gradual pelos choques provocados pela
CME associada.
A diferença entre as duas fases (impulsiva e gradual) foi observada no evento de emissão
de partı́culas relativı́sticas em 10 de setembro de 2017 (Augusto et al., 2019). Assinaturas
da fase impulsiva foram observadas pelo satélite RHESSI (Lin et al., 2002) em emissões de
raios-X e raios gama até 20 MeV. O tempo de inı́cio do sinal do RHESSI8 é estimado em
15:50 UT, com um pico às 15:57 UT. Uma comparação entre a emissão de raios-X duros
6
7

Disponı́vel em http://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation.
Acredita-se que se a missão Apollo 17 fosse lançada no inı́cio de agosto de 1972, os astronautas

envolvidos na missão teriam excedido seus limites de carreira de exposição à radiação aceitável após
apenas onze horas de irradiação de prótons solares liberados na explosão solar em 4 de agosto daquele
ano. Fonte: https://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/stereo_astronauts.html.
8
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager - RHESSI.
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Figura 1.7: Perfis de tempo em 10 de setembro de 2017 em dois detectores diferentes. Painel superior: o
fluxo de raios-X moles GOES-15 em dois comprimentos de onda. Painel inferior: a visão rápida dos raio-X
duros observado pelo Fermi GBM em tempos de órbita RHESSI (Augusto et al., 2019).

durante a fase impulsiva, como observado por Fermi-GBM9 e a emissão de raio-X moles
durante a fase gradual, conforme observado pelo GOES-15, é mostrado na Figura 1.7.
A partir desta figura, podemos ver que a emissão de raios-X duros atingiu um pico de
aproximadamente 10 minutos antes do pico dos raios-X moles.
Os estudos de erupções solares e de eventos SEPs são de fundamental importância para
a compreensão de temas astrofı́sicos, como a fı́sica de astropartı́culas, suas origens e seus
mecanismos de aceleração. Além disso, esses estudos podem servir como ferramenta para
ampliar o entendimento sobre os processos eletromagnéticos e nucleares que ocorrem no
interior do Sol (Miroshnichenko, 2015). Os eventos SEPs são capazes de alcançar energias
9

Gamma-ray Burst Monitor - GBM.
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relativı́sticas (na faixa de GeV), fazendo com que as partı́culas solares com energias acima
do limite de rigidez de corte geomagnética (rigidity cutoff ou simplesmente cutoff ) possam
penetrar na atmosfera da Terra. Consequentemente, há um aumento na produção de
raios cósmicos secundários que são observados em solo. O sinal dos eventos SEPs são,
então, observados por detectores em solo como excessos na taxa de contagem (de partı́culas
secundárias) que estão acima do ruı́do de fundo (background ) gerado pelo sinal dos raios
cósmicos galácticos (Aschwanden, 2012).
Atualmente, é de consenso da comunidade cientı́fica10 que quando um aumento na taxa
de contagem com estatı́stica significativa11 é registrado em dois monitores de nêutrons
situados em localizações distintas, significa que estamos diante de um aumento no fluxo
de partı́culas ao nı́vel do solo (ground level enhancements - GLEs), que é um evento raro.
No entanto, com o desenvolvimento de novos NMs em regiões polares que foram colocados
em nı́veis elevados do planalto Antártico, sensı́veis a partı́culas de raios cósmicos de baixa
energia, foi proposta uma modificação na definição de GLE para garantir a homogeneidade
da classificação do próprio catálogo de GLEs. Esta modificação (ainda em discussão)
adiciona uma condição de que pelo menos um dos dois NMs esteja localizado próximo ao
nı́vel do mar (Poluianov et al., 2017). Até o momento (abril de 2019), nos últimos ∼50
anos, apenas 72 eventos deste tipo foram registrados.
A erupção solar ocorrida em 10 de setembro de 2017 também produziu um evento GLE,
o último ocorrido até o momento, GLE#72. O evento foi bem documentado (Gopalswamy
et al., 2018; Augusto et al., 2019) e produziu partı́culas solares energéticas até o nı́vel de
tempestade de radiação Nı́vel-S3 (forte) da escala NOAA. A Figura 1.8 (painel superior)
mostra que a explosão solar, com inı́cio às 16:08 UT, que atingiu a classe-X8.2 observada
na emissão de raios-X moles pelo GOES-15. O aumento fluxo de prótons é observado pelo
GOES-13 em cinco diferentes bandas de energia, de 5 MeV a 100 MeV (Figura 1.8, painel
central). Podemos ver um rápido aumento no aumento dos nı́veis de prótons relativı́sticos
e após 3 horas do inı́cio (16:10 UT), a tempestade de radiação solar atinge o nı́vel-S3.
Correlacionados com estas observações temos a assinatura do GLE#72 (Figura 1.8, painel
10

A definição dos eventos de aumento no fluxo de partı́culas ao nı́vel do solo (ground level enhancements

- GLEs) foi proposta pela comunidade de raios cósmicos nos anos de 1970.
11
O Instituto Bartol, da Universidade de Delaware, EUA, é responsável por emitir um alarme sempre
que um aumento ≥4% é registrado num intervalo de 3 minutos é observado em dois NMs. Disponı́vel em
http://www.bartol.udel.edu/~takao/neutronm/glealarm/subscribe.html.
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inferior) nos perfis de tempo na taxa de contagem de três monitores de nêutrons: Polo Sul
(0.1 GV) (confiança 5.6%), Oulu (0.8 GV) (confiança 3.5%) e Lomnick (LMKS) (3.8 GV)
(confiança 0.7%). No entanto, monitores de nêutrons baseados em locais com alta rigidez
magnética de corte, por exemplo, o Atenas-NM (8.5 GV) não detectaram qualquer sinal
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Figura 1.8: Perfil temporal em 10 de setembro de 2017, em quatro detectores diferentes registrando o
GLE#72. Painel superior: o fluxo de raios-X no satélite GOES-15 em dois comprimentos de onda. Painel
central: o fluxo de prótons observado pelo GOES-13 em cinco bandas de energia. Painel inferior: a taxa de
contagem (variação em porcentagem) nos monitores de nêutrons localizados no Polo Sul, Oulu e Lomnicky
(LMKS), respectivamente (Augusto et al., 2019).

Seção 1.3. Influência da atividade solar

31

1.3.2 Tempestades Geomagnéticas
As vizinhanças da Terra no meio interplanetário também são constantemente influenciadas por perturbações decorrentes dos eventos solares transientes. As contrapartes
interplanetárias das ejeções de massa coronal (interplanetary coronal mass ejections - ICMEs) são associadas as erupções solares e regiões ativas na superfı́cie do Sol (Burlaga, 1995;
Gonzalez, Gonzalez e Tsurutani, 1990; Tsurutani et al., 1992; Gonzalez, Tsurutani e Clua
de Gonzalez, 1999) e interagem com a magnetosfera da Terra. Se as contrapartes interplanetárias das CMEs tiverem uma componente significativa do campo magnético apontada
para o para o sul (Bz ), do campo magnético interplanetário (interplanetary magnetic field
- IMF), na bainha atrás do choque ou na nuvem magnética (magnetic cloud ), depois de
atingir magnetosfera da Terra, eles podem levar a tempestades geomagnéticas (Tsurutani
et al., 1988, 1992).
A interação do campo magnético da Terra com o IMF, transportado por uma ejeção de
massa coronal ou um fluxo de alta velocidade emanando do Sol, provocam um fenômeno
conhecido como reconexão magnética (Dungey, 1961; Dorelli e Bhattacharjee, 2008). A
reconexão na cauda magnética resulta em um campo elétrico cruzado, que cria um plasma
convectivo em direção à Terra. Então os ı́ons e os elétrons começam a vagar em diferentes
direções ao redor da Terra. Os ı́ons positivos se movem para o oeste e os elétrons se movem
para o leste. Esta separação de carga cria o anel de corrente, que gera um campo magnético
em sentido oposto ao campo magnético da Terra. A corrente de anel ao redor da Terra é
medida pelo ı́ndice Dst12 (Disturbance Storm Time). É importante ressaltar ainda que o
ı́ndice o ı́ndice Dst, não é o único medidor de atividade da magnetosfera, existem outros
ı́ndices também muito utilizados, como o ı́ndice Kp. Informações mais detalhadas sobre
os ı́ndices de tempestades geomagnéticas podem ser encontradas no Apêndice A.
Em solo, a queda na intensidade de raios cósmicos observada por detectores de partı́culas
é uma assinatura tı́pica de tempestades geomagnéticas. Este efeito de queda na taxa
de contagem dos detectores é o chamado de decréscimo Forbush (Forbush decrease FD) (Forbush, 1937). Os decréscimos Forbush ocorrem devido ao choque frontal da nuvem magnética (ICME), que acaba agindo como uma barreira que impede que os raios
cósmicos cheguem à Terra. A diminuição na intensidade observada é seguida por uma
12

Disponı́vel em http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/.
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recuperação gradual que dura vários dias (Lockwood, 1971). A maioria das diminuições
de raios cósmicos observadas por monitores de nêutrons são atribuı́das a tempestades geomagnéticas desencadeadas por CMEs (Cane, Richardson e Rosenvinge, 1996; Cane, 2000;
Cane e Richardson, 2003). No entanto, fluxos de alta velocidade de vento solar (high-speed
streams - HSSs) e regiões de interação de co-rotação (corotating interaction regions - CIRs)
também são fenômenos de estruturas do vento solar tipicamente associadas a tempestades
geomagnéticas moderadas e podem levar à efeitos FD (Melkumyan et al., 2018).
30
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Figura 1.9: A distribuição do ı́ndice Kp planetário das 50 tempestades geomagnéticas mais fortes no ciclo
solar 24 (o histograma vermelho) e no ciclo solar 23 (o histograma azul).

As tempestades geomagnéticas são uma perturbação temporária da magnetosfera terrestre e são causadas por eventos solares transientes e podem ser classificadas em duas
categorias: (a) tempestade não-recorrente, porque suas origens são ocasionadas pelas passagens de contrapartes interplanetárias das CMEs pela terra. Neste caso, o FD desencadeado por estas tempestades geomagnéticas tem uma diminuição que dura tipicamente
menos de um dia enquanto a fase de recuperação pode durar vários dias. A magnitude
de um FD observado por um determinado detector depende de vários fatores, como o
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tamanho do CME, a intensidade dos campos magnéticos no CME, a proximidade com
que a CME passa pela Terra e a localização (posição geográfica) do detector durante a
passagem da CME. (Cliver e Cane, 1996; Kim et al., 2008). (b) tempestades recorrentes,
porque suas origens estão ligadas à interação do campo magnético da Terra com fluxos
de alta velocidade de vento solar (HSS) que emanam de buracos coronais (coronal holes CH) (Kavanagh e Denton, 2007). Estes fenômenos são de natureza recorrente (Tsurutani
et al., 2006), porque sob certas condições, os buracos coronais estáveis podem reaparecer
com um perı́odo de 27 dias, tornando-se CIRs. Mesmo assim, eles também podem aparecer no máximo solar e próximo dele. No entanto, neste caso, eles são menos persistentes
(Kavanagh e Denton, 2007).
Os distúrbios magnéticos mais intensos geralmente ocorrem devido as CMEs quando
cruzam a Terra e os moderados são causadas por fluxos de alta velocidade do vento solar
(HSSs) e por regiões de interação de co-rotantes (CIRs). Perturbações em um nı́vel mais
fraco também podem ocorrer devido a folha de corrente heliosferica (heliospheric current
sheet - HCS), quando a Terra passa por uma região da estrutura do campo magnético
interplanetário (IMF) na qual há uma inversão na direção do campo magnético, de norte
para sul (Wilcox e Ness, 1965).
Perturbações geomagnéticas podem causar danos em sistemas de redes elétricas13 e a
frequência com que ocorrem pode variar de acordo com o ciclo solar (Gonzalez, Gonzalez e
Tsurutani, 1990). No entanto, o atual ciclo solar 24 tem sido um perı́odo de baixa atividade
geomagnética em comparação com ciclos anteriores (Augusto et al., 2018b). A Figura 1.9
mostra a distribuição do ı́ndice Kp das 50 tempestades geomagnéticas mais fortes no ciclo
23 (Zhang et al., 2007) e o ciclo 24 (Pande, Mathpal e Pande, 2018). A Figura 1.9 deixa
claro que o número de grandes tempestades geomagnéticas diminuiu no ciclo 24 em relação
ao ciclo 23. No presente ciclo solar não ocorreu nenhuma tempestade geomagnética severa
(Kp=9).
Além disso, o ciclo 24 tem o menor número mensal máximo de manchas solares desde
o ciclo 14, que ocorreu entre fevereiro de 1902 e agosto de 1913. Este fato poderia ser uma
13

Em março de 1989, US 10 milhões em equipamentos elétricos na rede elétrica foram danificados por

correntes poderosas resultantes de uma intensa tempestade geomagnética, que deixou Québec (Canadá) e
partes da Nova Inglaterra (EUA) sem energia. Fonte: https://www.nasa.gov/topics/earth/features/
sun_darkness.html.
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indicação do inı́cio de alguma mudança na variabilidade solar (Pesnell, 2016). Enquanto
o resultado mais provável das mudanças atuais no fluxo magnético aberto do Sol é uma
queda para as condições médias, a análise estatı́stica mostrou que há uma chance de 8%
de um retorno ao chamado Mı́nimo de Maunder14 nos próximos 40 anos (Lockwood, 2010;
Ineson et al., 2015). O ciclo solar 24 possui muitas peculiaridades e anomalias, onde seus
efeitos na Terra têm sido objeto constante de estudos (Gopalswamy et al., 2014, 2015).

14

Durante o Mı́nimo de Maunder (1645-1715), as manchas solares tornaram-se extremamente raras

(Vaquero et al., 2015). Este perı́odo, também conhecido como “mini-era glacial”, coincidiu com a parte
média das temperaturas mais frias do que a média na Terra.
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2
Os telescópios de múons New -Tupi

O experimento New -Tupi tem o objetivo de estudar a relação entre os distúrbios interplanetários que se propagam a partir do Sol e a resposta do ambiente espacial e da
vizinhança da Terra, isto é, o estudo do clima espacial (space weather ). O aparato experimental do telescópio New -Tupi registra a intensidade dos múons na atmosfera iniciada
pelos raios cósmicos (principalmente prótons). O telescópio de múon New -Tupi está em
operação contı́nua desde junho de 2014 e está localizados está localizado dentro do Instituto de Fı́sica da Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil (22.9◦ S, 43.2◦
W; 5 m acima do nı́vel do mar), na região da Anomalia do Atlântico Sul (South Atlantic
Anomaly - SAA) e próximo ao seu centro (26◦ S, 53◦ W), onde a intensidade do campo geomagnético é baixa. Neste capı́tulo, apresentamos uma breve descrição dos telescópios de
múons e seu processo de aquisição de dados. Também argumentamos como a presença do
campo geomagnético anômalo favorece os estudos de fı́sica solar e clima espacial utilizando
detectores de partı́culas ao nı́vel do solo.

2.1 Descrição dos telescópios New-Tupi
O experimento New -Tupi conta com dois telescópios dispostos na posição vertical. O
New -Tupi é um upgrade do experimento Tupi original (Augusto et al., 2011, 2012, 2016).
Os telescópios são construı́dos a partir de quatro detectores de partı́culas formados por
cintiladores plásticos do tipo Eljen EJ-208 com dimensões de 150 cm×75 cm×5 cm onde
cada detector é montado em sua respectiva base. Cada detector conta com uma fotomultiplicadora Hamamatsu, modelo R877, com 10 fases, 127 milı́metros de diâmetro montada
na parte truncada da estrutura trapezoidal. Para alimentar as fotomultiplicadoras, os te-

36

Capı́tulo 2. Os telescópios de múons New-Tupi

lescópios New -Tupi trabalham com uma fonte estável de alta tensão, com valor de ∼1000
V e valores iguais a +12 V, 0 V e −12 V para a alimentação dos pré-amplificadores. Os
pré-amplificadores são lineares e possuem um ganho de 10, fornecendo um pulso com uma
largura temporal de 8 micro segundos.
Além disso, os detectores do New -Tupi possuem toda a parte interna da caixa trapezoidal forrada com DuPont Tyvek TM que é o melhor material reflexivo difuso para os
fótons do cintilador plástico. Há uma folga de cinco centı́metros nas bordas da estrutura
trapezoidal para aumentar a eficiência da detecção, uma vez que mais de 70% dos fótons
da cintilação acabam deixando a placa pelas bordas da estrutura.

Figura 2.1: Ilustração que representa o esquema de funcionamento de uma fotomultiplicadora Hamamatsu
(Hamamatsu Photonics, 2007).

O processo de detecção ocorre da seguinte forma: quando uma partı́cula carregada, assim como o múon, atravessa o cintilador, este emite uma luz fluorecente que é capitada pela
fotomultiplicadora. A fotomultiplicadora converte o sinal luminoso de baixa intensidade
em um pulso elétrico que é pré-amplificado até uma amplitude suficiente para facilitar uma
análise posterior (Eichholtz e Poston, 1985). O mecanismo de funcionamento consiste de
uma fotomultiplicadora, um fotocatodo, um focalizador de elétrons (dı́nodos), um multiplicador de elétrons e um anodo coletor de elétrons. Estes componentes são hermeticamente
acondicionados num tubo de vácuo, assim como indica a Figura 2.1. Cada telescópio conta
o número de sinais coincidentes nos detectores superior e inferior para realizar a contagem
de múons. A coincidência do sinal é realizada entre os detectores T1 e B1; T2 e B2 (incidência vertical); e as coincidências entre os detectores T1 e B2 (incidência oeste) e T2
e B1 (incidência leste) transversal, como é mostrado na Figura 2.2. A separação vertical
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37

entre os detectores é de ∼3.0 m e a separação lateral é de ∼2.80 m.
Construı́do em 2013, o experimento New -Tupi faz parte de um projeto climático em
parceria com o Instituto de Fı́sica Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas
(IFGW-UNICAMP), onde está em atividade o telescópio Muonca (irmão gêmeo do New Tupi). Os projetos são fruto de uma colaboração bem sucedida entre as agências FAPERJ
e FAPESP. A Figura 2.3 mostra uma fotografia dos telescópios de múons em Campinas-SP,
Muonca (à esquerda), e o telescópio New -Tupi (à direita), localizado em Niterói-RJ.

Figura 2.2: Esquematização de como é feita as coincidências nos telescópios de múons New -Tupi.

Figura 2.3: Fotografia dos telescópios de múons: à esquerda podemos ver um dos dois telescópios Muonca
(Campinas-SP), à direita vemos um dos dois telescópios New -Tupi (Niterói-RJ).

O telescópio New -Tupi encontra-se no interior do IF-UFF, fazendo parte do laboratório
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de altas energias. Neste local, o New -Tupi encontra-se abaixo de duas lajes de concreto,
cada uma com densidade estimada em ∼150×(g cm2 )−1 . As lajes de concreto aumentam o
limiar de energia (threshold ) para a detecção dos múons, sendo necessária uma energia de
∼100 MeV para que os múons penetrem pelas duas lajes e atinjam os detectores (Augusto,
2006). Para o telescópio Muonca o limiar de energia é estimado em ∼290 MeV (Fauth et.
al., 2015). A eficiência do processo de detecção de detecção de partı́culas dos experimentos
New -Tupi e Muonca é estimada em ∼95% (Fauth et. al., 2015).
2.1.1 Aquisição de dados dos telescópios New-Tupi
O sistema de aquisição de dados dos telescópios New -Tupi é feito utilizando o software
LabVIEW1 . O sistema utiliza um dispositivo de aquisição de dados (data acquisition DAQ) da National Instrument (NI), com oito canais de entrada analógicas trabalhando a
uma taxa de 1 MHz. Cada detector registra sinais acima do threshold Eth ∼100 MeV, que
é depositado pelas partı́culas que os alcançam. Os dados brutos de saı́da são armazenados
a uma taxa de ∼0.5 Hz (de Oliveira, 2017). Além disso, graças a uma colaboração entre
a equipe do Laboratório de Altas Energias do IF-UFF e pesquisadores do IC-UFF, um
banco de dados online está em fase inicial de desenvolvimento (Bertelli et al., 2018). A
ideia é que o banco de dados dos telescópios New -Tupi possam ser acessados por qualquer
pesquisador através de uma interface gráfica, num modelo parecido com o oferecido pela
rede mundial de monitores de nêutrons (NMDB).

Figura 2.4: Esquema para a determinação do fator geométrico de um telescópio vertical constituı́do por
dois detectores paralelos (Augusto, 2006).

1

Disponı́vel em http://www.ni.com/pt-br/shop/labview.html.
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2.2 Fator geométrico
O fator geométrico G possui uma grande importância para o cálculo da taxa de contagem de um telescópio de partı́culas pois ele relaciona a taxa de contagem C com a
intensidade isotrópica das partı́culas que atingem o detector I (Sullivan, 1971). A relação
entre essas grandezas é da forma
C = GI.

(2.1)

A definição da intensidade I por sua vez, pode ser definida como
Z ∞
J0 (E) · (E)dE,
I=

(2.2)

0

onde o termo J0 (E) representa a densidade espectral das partı́culas (múons) que incide no
detector. A unidade de J0 (E) é dada em partı́culas×(s ×cm2 sr E)−1 . O fator geométrico
G pode ser calculado como
G=

Z Z 
Ω


→
d σ 2 ·b
r dω,

(2.3)

S2

de forma que podemos escrever dω como
→

rb σ 1
dω = 2 ,
r

(2.4)

onde dω é o elemento de angulo sólido; Ω é o domı́nio de ω, que está limitado pelo sensor do
→

→

telescópio; rb é o vetor unitário na direção ω; d σ 1 e d σ 2 são os elementos de área de cada
sensor do telescópio, respectivamente, a serem penetrados, conforme indica a Figura 2.4.
Para um telescópio de partı́culas construı́dos a partir de dois detectores retangulares e
paralelos o fator geométrico pode ser calculado através da seguinte aproximação

G≈

2L2

4πA1 A2
,
+ c21 + c22 + b21 + b22

(2.5)

onde A1 e A2 são as áreas de cada detector. Desta forma, encontramos um valor G=6700 cm2 sr
para os telescópios verticais New -Tupi.
Além disso, também utilizamos a taxa de contagem individual de cada detector do
experimento New -Tupi, isto permite obtermos a taxa de contagem no chamado modo
monitor ou modo escalar (scaler mode) (O’Brian e Porter, 1976; Morello, Navarra e Periale,
1984; Aglietta et al., 1996), assim como os monitores de nêutrons (NMs) fazem. No entanto,
o fluxo de partı́culas no modo scaler diminui à medida que o ângulo zenital da partı́cula
incidente aumenta, devido à absorção atmosférica. Assim, o modo scaler é limitado a
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partı́culas incidentes com o ângulo zenital menor que 60 graus. Para esta configuração
temos um fator geométrico definido como
Z Z
Z
Z Z 

→
d σ ·b
r dω =
cos θdσdω = 2πA
G=
Ω

S

Ω

S

1

cos θd(cos θ),

(2.6)

0

onde A é a superfı́cie da área do detector. O fator geométrico de um único detector plano
de área A, é dado por
G = Aπ.

(2.7)

Logo, encontramos um valor de G=35300 cm2 sr para o fator geométrico do experimento
New -Tupi no modo monitor (scaler mode).

2.3 Fluxo de múons ao nı́vel do mar
O fluxo de múons na atmosfera está correlacionado com diversos fatores atmosféricos
(Duperier, 1944, 1949; Dorman e Feinberg, 1955; Dorman e Dorman, 1995), dentre eles
podemos citar: a localização geográfica, pressão atmosférica e temperatura. Temos então
a seguinte equação:
∆Iµ
= βP ∆P + βT ∆T + βH ∆H,
Iµ

(2.8)

onde βP , βT e βH representam os coeficientes barométrico de temperatura e de altura respectivamente, possuindo também dependência com o limiar de energia e o ângulo zenital.
Estes coeficientes foram obtidos por meio de cálculos utilizando o método de Monte Carlo
(Kovylyaeva et al., 2013), fazendo uso do código CORSIKA2 . Alguns resultados dos coeficientes barométrico e de temperatura, para múons, incluindo prótons e nêutrons no nı́vel
do mar com a incidência vertical, são apresentados na Tabela 2.1.
O resultado apresentado acima significa que o coeficiente barométrico βP , para o caso
dos múons (ao nı́vel do mar ou perto dele) é de cerca de sete vezes menor que o coeficiente
barométrico para os monitores de nêutrons na região de energia acima de 0.1 GeV. Além
disso, para ambos os casos, múons e núcleons, também na região de baixa energia, o
coeficiente de temperatura βT , tem o valor próximo de -0.3%/K, para múons, e próximo
de zero, para os núcleons.
2

COsmic Ray SImulations for KAscade - CORSIKA. Disponı́vel em https://www.ikp.kit.edu/

corsika/.
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Tabela 2.1 - Coeficientes barométrico e de temperatura para várias partı́culas secundárias, ao nı́vel do
mar com incidência vertical e vários limiares de energia.

Partı́cula Secundária
Múon
Próton
Nêutron
Partı́cula Secundária
Múon
Próton
Nêutron

Coeficiente Barométrico βP , %/mbar
0.1 GeV 0.5 GeV 1.0 GeV 5.0 GeV 10.0 GeV
-0.16
-0.14
-0.12
-0.06
-0.04
-0.84
-0.86
-0.88
-0.74
-0.70
-0.75
-0.80
-0.83
-1.01
-0.84
Coeficiente Termométrico βT , %/K
0.1 GeV 0.5 GeV 1.0 GeV 5.0 GeV 10.0 GeV
-0.29
-0.24
-0.20
-0.05
0.01
0.06
0.04
0.00
0.06
0.02
0.07
0.08
0.08
0.02
0.24

Logo, o efeito das variações atmosféricas em especial a pressão para o fluxo de múons
ao nı́vel do mar pode ser considerada desprezável em uma análises de curta duração. No
entanto, estes fatores citados podem ser importantes numa análise de longa duração, de
tal forma que abranja um perı́odo incluindo as estações do ano, por exemplo.

2.4 O efeito da Anomalia do Atlântico Sul
A região da Anomalia do Atlântico Sul (South Atlantic Anomaly - SAA) é uma região
onde o anel interno de radiação do cinturão de Van Allen está mais próximo da superfı́cie da
Terra. O resultado é uma profunda depressão na magnetosfera terrestre que reduz o efeito
de blindagem em relação as partı́culas carregadas que vêm do espaço (Casolino et al., 2009).
A Figura 2.5 mostra as curvas geomagnéticas da intensidade total do campo magnético
de acordo com US/UK World Magnetic Model Epoch 2000 (Macmillan e Quinn, 2000).
A região da SAA é claramente indicada pelo menor campo magnético sobre a Terra. O
campo magnético terrestre desta região é inferior a ∼28000 nT e possui uma intensidade de
∼22000 nT na parte central. Além disso, a anomalia não é estática, tendo um deslocamento
secular, isto é, sofre um deslocamento para a direção oeste, cuja velocidade de deslocamento
é de 0.3 graus por ano (Grigoryan et al., 2005).
Este comportamento anômalo do campo geomagnético na região da SAA introduz um
sub-cutoff na rigidez geomagnética, abaixo do corte nominal estimado pelo modelo dipo-
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Figura 2.5: Representação da intensidade das linhas de campo geomagnéticas de acordo com US/UK
World Magnetic Model Epoch 2000 (https:www.ngdc.noaa.gov). Os pontos com números 1, 2 e 3 indicam
a localização fı́sica dos detectores de raios cósmicos New -Tupi, Muonca e El Leoncito, respectivamente.

lar de Stoermer (Stormer, 1955; Sauer, 1963), conforme relatado pelo satélite PAMELA3
(Casolino et al., 2009). Os resultados obtidos pela colaboração PAMELA mostram que
as partı́culas de altas energias estão presentes em todas as latitudes, porém o efeito da
baixa rigidez geomagnética de corte, abaixo de 1.0 GV para partı́culas de baixas energias
(E <200 MeV) está presente em apenas três locais: nas regiões próximas ao polos e na
região que abrange a SAA. Esses fatores são responsáveis pelo grande fluxo de partı́culas
presente na região da SAA, ou em resumo, o resultado é que, para uma dada altura, a
intensidade da radiação é maior nesta região do que em outros lugares.
Na Figura 2.5 o ponto com o número 1 marca a localização do experimento New -Tupi
na cidade de Niterói, Brasil. O número 2 mostra a localização do experimento Muonca
(irmão gêmeo do New -Tupi). O detector está localizado em Campinas, Brasil (Fauth et.
al., 2015). Este experimento vem recebendo dados continuamente desde 1 de abril de 2014.
O terceiro ponto marca o detector de raios cósmicos CARPET, no Complejo Astronomico
El Leoncito (CASLEO)4 , na Argentina, que monitora a intensidade dos raios cósmicos
secundários desde 2006 (De Mendonça et al., 2013). A ênfase dada neste trabalho a estes
três detectores é justificada por estarem localizados na região de anomalia magnética e por
serem base do estudo da tempestade geomagnética de junho de 2015 que será apresentado
no Capı́tulo 3.
3
4

Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics - PAMELA.
CARPET, El Leoncito ou CARPET (El Leoncito) são usados indistintamente neste trabalho.
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Tabela 2.2 - Informações sobre coordenadas, altitude, rigidez magnética de corte e as componentes
horizontais (Bh ) e verticais (Bv ) do campo magnético terrestre, nos locais dos experimentos de raios
cósmicos.

Experimento Coordenadas
South Pole
Thule
Nain
Apatity
Oulu
Rome
Mexico
Athens
New -Tupi
Muonca
El Leoncito

90.00◦
76.50◦
56.55◦
67.57◦
65.05◦
41.86◦
19.33◦
37.97◦
22.53◦
22.91◦
31.74◦

S
N, 68.70◦ W
N, 61.68◦ W
N, 33.40◦ E
N, 25.47◦ E
N, 12.47◦ E
N, 99.12◦ W
N, 23.78◦ E
S, 43.13◦ W
S, 47.10◦ W
S, 69.28◦ W

Altitude Rigidez
Bh
(m)
de corte (GV) (nT)

Bv
(nT)

2835
26
46
181
15
5
2274
260
5
640
2550

-52250
56150
53650
52850
51400
39500
29600
37600
-14550
-13400
-12500

0.10
0.30
0.30
0.65
0.80
6.30
8.20
8.50
9.20
9.20
9.80

16650
4500
13900
11450
12700
24600
27550
26600
18100
18500
19750

2.5 Influência do campo geomagnético na propagação das partı́culas
Para entender os efeitos que a SAA exerce no fluxo de partı́culas, desde a incidência
da partı́cula primária no topo da atmosfera até detecção dos raios cósmicos secundários
realizado por detectores ao nı́vel do solo, realizamos simulações de Monte Carlo utilizando
o algoritmo de interação hadrônico FLUKA5 dentro do programa CORSIKA, que é um
programa de simulação padrão neste campo. No FLUKA-CORSIKA, o efeito de campo
geomagnético é considerado em duas fases diferentes da cadeia de simulação.
O primeiro leva em conta apenas o campo geomagnético local durante o desenvolvimento do chuveiro de partı́culas atmosférico. Essa consideração é a única necessária
para quando o objeto de estudo for chuveiros gerados a partir de partı́culas primárias
desprovidas de carga, como um fóton (Augusto et al., 2015, 2018a). O segundo e mais
importante para os nossos objetivos, leva em conta a rigidez geomagnética de corte para
a partı́cula primária, através da deflexão magnética das mesmas a partir de um determinado local, o primeiro ponto de interação. O efeito do corte geomagnético modula o
espectro primário, porque para uma determinada localização (primeiro ponto de interação
de partı́culas primárias) há um valor de rigidez geomagnética de corte associada.
5

FLUktuierende KAskade - FLUKA. Disponı́vel em http://www.fluka.org/fluka.php.
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Figura 2.6: Esquema de um chuveiro atmosférico de partı́culas produzido pela interação do raio cósmico
primário (próton) no topo da atmosfera. Durante a propagação vertical do chuveiro, as partı́culas sofrem
deflexão e são depositadas no chão ao longo de um raio R. O valor Rmax corresponde ao raio com maior
densidade de partı́culas. Adaptado de http://personal.psu.edu/nnp/cr.html.

Para entender os resultados apresentados nos próximos capı́tulos, simulamos nove locais
(sı́tios de observação) onde estão situados os detectores de partı́culas (NMs) cujos dados são
utilizados nesta tese. Os locais apresentam diferentes valores para a rigidez geomagnética
de corte, incluindo a localização dos telescópios de múons New -Tupi, Muonca e CARPET
El Leoncito, que estão dentro ou próximos (no caso do CARPET, na Argentina) da região
central da SAA. Além dos nove locais, também realizamos simulações com os sı́tios observacionais de Roma e Atenas. Roma e Atenas possuem uma rigidez geomagnética de
corte similar ao sı́tio New -Tupi e estão localizadas em latitudes equiparáveis ao New -Tupi,
porém no hemisfério norte. A Tabela 2.2 resume a situação e inclui informações6 sobre os
sı́tios dos monitores de nêutrons (NMs) utilizados neste trabalho.
Fazendo uso do FLUKA-CORSIKA, simulamos 106 eventos para energias dos prótons
6

Para o cálculo do campo magnético nos locais estudados, utilizamos informações disponı́veis em https:

//www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm. No entanto, como o valor do campo geomagnético pode
variar de acordo com as datas escolhidas, um valor médio foi adotado.
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Figura 2.7: Os histogramas indicam a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), normalizada
pelo número de eventos simulados, medidos a partir do eixo chuveiro, para os sı́tios: Polo Sul, New-Tupi,
Roma, México e Atenas, em quatro situações diferentes. Painel superior esquerdo: E=20 GeV e θ=0◦ .
Painel superior direito: E=20 GeV e θ=45◦ . Painel inferior esquerdo: E=50 GeV e θ=0◦ . Painel inferior
direito: E=50 GeV e θ=45◦ . Os números associados a cada local indicam a rigidez geomagnética de corte
segundo o modelo de Stoermer e a altitude.

primários fixadas em 20 e 50 GeV, com os ângulos também fixos em 0 e 45 graus.
Os parâmetros geomagnéticos locais, como altura dos sı́tios observacionais e as componentes do campo magnético Bh e Bv , mostrados na Tabela 2.2 foram usados como dados
de entrada. Para este estudo, optamos por realizar as simulações com energias fixas ao
invés do espectro de energia de raios cósmicos (β=2.7) para termos uma estatı́stica alta e
controlada da produção de múons e hádrons. O uso do espectro de energia para esse tipo
de estudo implicaria em ter uma estatı́stica baixa para partı́culas primárias de energias
mais altas, porém terı́amos muitos múons, porque a quantidade de partı́culas secundárias
aumenta com a energia dos primários. Nesse caso, seria mais difı́cil identificar os efeitos
da SAA para primários de baixas energias. Como esse é o efeito que estamos interessados,
precisamos de uma energia precisa (fixa). Os resultados individuais da simulação de cada
sı́tio podem ser verificados no Apêndice B.
Durante a propagação do chuveiro de raios cósmicos, partı́culas nucleares, como os
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Figura 2.8: Painel superior: distribuição cumulativa da distribuição lateral de partı́culas (múons e
hádrons), normalizada pelo número de eventos simulados, com E=20 GeV e θ=0◦ . Painel inferior: a
razão entre o número de partı́culas produzidas nos sı́tios New -Tupi e México. Linha azul: México; linha
vermelha: New -Tupi.

pı́ons, são produzidas através de interações nucleares. Assim, um pı́on depois de sua
produção é caracterizado por um momento

p = (p2⊥ + p2k )1/2 ,

(2.9)

onde p⊥ é o momento transversal e pk é o momento longitudinal. As partı́culas com
momento p, produzidas na altitude z, tem uma propagação lateral no nı́vel de observação
dado como

r=

p⊥
pk


z.

(2.10)

Como o decaimento do pı́on é o principal mecanismo para a produção de múons, o
momento transverso do pı́on é transferido para o múon. Assim, o momento transversal
é a principal causa da divergência angular de múons, e a propagação lateral ocasionada
por este o efeito é tão grande quanto várias dezenas de metros. Além disso, partı́culas
carregadas como elétrons e múons atravessando uma espessura finita de matéria sofrem
um espalhamento elástico. O efeito ocorre repetidas vezes e possui origem coulombiana.
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Figura 2.9: Painel superior: distribuição cumulativa da distribuição lateral de partı́culas (múons e
hádrons), normalizada pelo número de eventos simulados, com E=50 GeV e θ=0◦ . Painel inferior: a
razão entre o número de partı́culas produzidas nos sı́tios New -Tupi e México. Linha azul: México; linha
vermelha: New -Tupi.

O efeito cumulativo desses espalhamento de ângulo pequeno é uma deflexão da direção
original da partı́cula. O ângulo médio de espalhamento múltiplo de um múon com energia
Eµ pode ser aproximado (Olbert, 1954) como

θ

2 1/2

q
≈ 5.8MeV/Eµ ,

(2.11)

que é de cerca de 4.4 graus para Eµ =1.0 GeV.
No entanto, existe uma fonte adicional para o dispersão de partı́culas. Este é o campo
magnético da Terra (De Los Reyes et al. , 2005). Vamos considerar prótons primários,
que incidem no topo da atmosfera. Os múons produzidos na atmosfera tendem a viajar
no sentido descendente. Enquanto o múon viaja, este será deslocado por uma distância
horizontal ∆r na direção perpendicular ao campo geomagnético B:

∆r ∼ z 2 /R = z 2 ceB/p,

(2.12)

onde z é a altura da atmosfera onde o múon é gerado, e R é o raio de curvatura de um
múon positivo viajando na direção vertical para baixo na atmosfera, com momento p. A
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Figura 2.10: Painel superior: distribuição cumulativa da distribuição lateral de partı́culas (múons e
hádrons), normalizada pelo número de eventos simulados, com E=20 GeV e θ=0◦ . Painel inferior: a
razão entre o número de partı́culas produzidas nos sı́tios New -Tupi e Roma. Linha azul: Roma; linha
vermelha: New -Tupi.

força do campo magnético na região central da SAA é pelo menos duas vezes menor do
que fora da anomalia. Como resultado, o número de múons coletados em um telescópio de
partı́culas localizado perto da região central da SAA é maior.
Podemos concluir, então, que existem três fatores que contribuem para a deflexão dos
raio cósmicos secundários durante sua propagação na atmosfera. Desta forma as partı́culas
serão depositadas ao longo de um raio R ao chegarem ao chão. No entanto, haverá um raio
médio onde a concentração destas partı́culas que chegam ao nı́vel do solo é maior. Essa
quantidade será chamada de Rmax . Logo, Rmax não representa o valor do raio com maior
dispersão de partı́culas, mas sim o valor do raio onde há maior deposição de partı́culas
defletidas pelo campo magnético terrestre. A Figura 2.6 exemplifica a situação.
A Figura 2.7 mostra a distribuição lateral partı́culas secundárias (hádrons e múons),
normalizada pelo número de eventos simulados, medidos a partir do eixo do chuveiro
de partı́culas para os cinco sı́tios analisados aqui. São eles: Polo Sul, Roma, Atenas,
México e New -Tupi. Podemos notar que apesar do experimento New -Tupi estar localizado
numa região de rigidez geomagnética de corte mais alta (9.2 GV), que os outros sı́tios
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Figura 2.11: Painel superior: distribuição cumulativa da distribuição lateral de partı́culas (múons e
hádrons), normalizada pelo número de eventos simulados, com E=20 GeV e θ=45◦ . Painel inferior: a
razão entre o número de partı́culas produzidas nos sı́tios New -Tupi e Roma. Linha azul: Roma; linha
vermelha: New -Tupi.

de observação, para o ângulo de incidência da partı́cula primária em 0 grau (incidência
vertical), o New -tupi apresenta um valor de Rmax próximo ao Polo Sul. Este fato ocorre
para energias de 20 e 50 GeV. A intensidade elevada da componente horizontal do campo
magnético faz com que o Rmax dos sı́tios de Roma (6.3 GV), México (8.2 GV) e Atenas
(8.5 GV) sejam maiores que o New -Tupi, mesmo o New -Tupi tendo um valor nominal de
rigidez de corte maior.
Alguns resultados mais expressivos de distribuição cumulativa mostram, por exemplo,
que o sı́tio New -Tupi é capaz de observar cerca de 1.3 vezes mais partı́culas (múons e
hádrons) que o México para um raio inferior a 1000 m de distância do detector, para
um primário com incidência vertical e energia de 20 GeV, como nos mostra a Figura 2.8.
Mesmo o New -Tupi estando situado num local onde a teoria de Stoermer prevê uma
rigidez de corte mais elevada. Para o efeito de partı́culas incidindo na vertical com uma
energia de 50 GeV a comparação com o México tem seu efeito diminuı́do, registrando uma
igualdade no fluxo de partı́culas observadas para um raio de 500 m de distância do detector
(ver Figura 2.9). Em ambos os casos, para distâncias maiores que as citadas o fluxos de
partı́culas observados no sı́tio México é maior que no sı́tio New -Tupi.

50

Capı́tulo 2. Os telescópios de múons New-Tupi
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Figura 2.12: Painel superior: distribuição cumulativa da distribuição lateral de partı́culas (múons e
hádrons), normalizada pelo número de eventos simulados, com E=20 GeV e θ=45◦ . Painel inferior: a
razão entre o número de partı́culas produzidas nos sı́tios New -Tupi e Polo Sul. Linha azul: Polo Sul; linha
vermelha: New -Tupi.

A Figura 2.10 mostra uma comparação de distribuição cumulativa com o sı́tio de Roma,
para partı́culas primárias com energia de 20 GeV incidindo na direção vertical. O sı́tio
New -Tupi é capaz de observar um número de partı́culas quase 2 vezes maior que Roma
para um raio de cerca de 1500 m de distância do eixo do detector. Para partı́culas com
incidência de 45 graus, o New -Tupi observa quase 4 vezes mais partı́culas que Roma para
um raio de 1000 m, como podemos verificar na Figura 2.11.
Ao compararmos os resultados do New -Tupi com o Polo Sul, podemos observar facilmente na Figura 2.7 que a produção de partı́culas na região polar é dominante. O Polo Sul
é o local onde a rigidez geomagnética de corte tem o menor valor (0.1 GV). No entanto,
a Figura 2.12 mostra que para partı́culas com incidência em 45 graus o sı́tio New -Tupi
produz um número de partı́culas quase 5.5 vezes maior que o Polo Sul, para partı́culas
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Figura 2.13: Painel superior: distribuição cumulativa da distribuição lateral de partı́culas (múons e
hádrons), normalizada pelo número de eventos simulados, com E=50 GeV e θ=45◦ . Painel inferior: a
razão entre o número de partı́culas produzidas nos sı́tios New -Tupi e Polo Sul. Linha azul: Polo Sul; linha
vermelha: New -Tupi.

com 20 GeV e um raio de 1000 m de distância do detector. Para partı́culas com energia de
50 GeV, o efeito de dispersão das partı́culas é reduzido. Porém, a Figura 2.13 mostra que
mesmo nessa situação (primários com 50 GeV), para partı́culas que incidem com 45 graus,
o New -Tupi produz cerca de 2.2 vezes mais partı́culas que o sı́tio do Polo Sul, para os
mesmos 1000 m de distância do detector. Partı́culas que incidem a 45 graus sofrem grande
deflexão devido a resultante do campo geomagnético local, onde o alto valor da componente
vertical do campo geomagnético no Polo Sul (−52250 nT) apresenta um efeito considerável
na propagação das partı́culas.
Os resultados das simulações mostram efeitos atı́picos para a propagação das partı́culas
na região da SAA. A Figura 2.14 mostra os resultados dos sı́tios Polo Sul e México, em
comparação com os detectores situados na SAA, isto é, New -Tupi, Muonca e CARPET. Os
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Figura 2.14: Os histogramas indicam a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), normalizada
pelo número de eventos simulados, medidos a partir do eixo chuveiro, para os sı́tios: Polo Sul, New -Tupi,
Muonca, CARPET e Atenas, em quatro situações diferentes. Painel superior esquerdo: E=20 GeV e
θ=0◦ . Painel superior direito: E=20 GeV e θ=45◦ . Painel inferior esquerdo: E=50 GeV e θ=0◦ . Painel
inferior direito: E=50 GeV e θ=45◦ . Os números associados a cada local indicam a rigidez geomagnética
de corte segundo o modelo de Stoermer e a altitude.

histogramas seguem o mesmo padrão do anterior. No entanto, é possı́vel observar que para
a condição de E=50 GeV e θ=45◦ o sı́tio CARPET possui uma produção de um número de
partı́culas levemente menor que o Polo Sul, porém com as partı́culas secundárias sofrendo
uma deflexão também menor. Como esperado, devido a proximidade dos sı́tios na região
da SAA, o Rmax é o mesmo para New -Tupi, Muonca e CARPET. No entanto, o valor do
número de partı́culas produzidas difere devido a altura de cada sı́tio.
A Figura 2.15 exibe um modelo de brinquedo (toy model ) feito a partir dos dados
das simulações FLUKA-CORSIKA para partı́culas com energia de 20 GeV e incidência
vertical. A energia de 20 GeV é um parâmetro interessante pois estabelece um bom
comparativo para eventos solares eruptivos. Esta é uma energia próxima ao limite superior

53

Seção 2.5. Influência do campo geomagnético na propagação das partı́culas
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Figura 2.15: Gráfico indicando a correlação entre a Rmax e a rigidez geomagnética de corte (GV), segundo
o modelo de Stoermer, utilizando os valores simulados com E=20 GeV e θ=0◦ para os sı́tios o Polo Sul,
Nain, Thule, Apatity, Oulu, Roma, Atenas e México. A linha vermelha é uma regressão linear (com um
coeficiente de correlação de 0.92). Observe que o sı́tio New -Tupi está fora dessa correlação.

que um flare de grande magnitude padrão pode produzir (Aschwanden, 2012; Nonaka et
al., 2006). É importante ressaltar que é difı́cil estimar uma energia padrão em que as
partı́culas são aceleradas numa erupção solar, pois isso irá depender de muitos fatores e
caracterı́sticas particulares de cada evento. Porém, eventos que possam acelerar partı́culas
até algumas dezenas de GeV são eventos consideravelmente fortes. Mesmo assim, no
passado possivelmente tivemos eventos eruptivos extremamente fortes, capazes de acelerar
partı́culas com E>100 GeV (Karpov, Miroshnichenko e Vashenyuk, 1998; Miroshnichenko,
Koning e Perez-Enriquez, 2000).
Neste modelo simplificado mostrado na Figura 2.15, buscamos estimar a rigidez geomagnética de corte no local da anomalia geomagnética. Para isso, utilizamos os resultados
das simulações do sı́tio New -Tupi (SAA) e outros sı́tios simulados em regiões fora da anomalia. A relação é do tipo Rmax (m) × GV, com um coeficiente de correlação igual a 0.92.
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Os resultados mostram uma clara discrepância entre os valores do New -Tupi (9.2 GV) e
os resultados dos sı́tios com rigidez de corte de valores similares, como Roma, Atenas e
México. A deflexão de partı́culas na região que abriga a SAA é claramente menor. Devido
a este fato, fazendo uso de nosso toy model, estimamos uma rigidez magnética de corte
para a região da SAA também substancialmente menor, cerca de 3.2 GV.
Sabemos que mais estudos devem ser realizados para podermos estimar uma rigidez
geomagnética de corte mais precisa. Porém, os indı́cios experimentais (Augusto et al.,
2012, 2016, 2017) e os resultados preliminares de nossas simulações levam a crer que a
rigidez de corte no local da anomalia magnética deve ser menor que o valor proposto pelo
modelo de Stoermer. Este fato implica que a região da SAA é possivelmente favorável a
observações de eventos solares transientes, inclusive os de pequena escala.

Capı́tulo

3

Tempestade do solstı́cio de inverno de 2015
Neste capı́tulo, nós relatamos a tempestade geomagnética que ocorreu no solstı́cio de
inverno (no hemisfério sul), de 22 a 23 de junho de 2015. Neste perı́odo, uma das maiores
regiões solares ativas do atual ciclo solar 24, a região (AR 12371), localizada próxima ao
meridiano central, produziu várias ejeções de massa coronal (CMEs) associadas a erupções
solares de classe-M. A tempestade do solstı́cio nı́vel-G4 (severa), ocorrida entre 22 e 23 de
junho de 2015, foi a segunda maior tempestade geomagnética do ciclo solar 24 (até agora).
Destacamos as observações ao nı́vel do solo feitas com os detectores de raios cósmicos
New -Tupi, Muonca e CARPET El Leoncito que estão localizados dentro da região de
anomalia magnética do atlântico sul (South Atlantic Anomaly - SAA). Essas observações
foram estudadas em correlação com dados obtidos por detectores espaciais (ACE, GOES,
SDO e SOHO) e outros experimentos ao nı́vel do solo. Nosso estudo sugere que as CMEs
de abertura angular estreitas, porém que são ejetadas do lado oeste da linha de visada
Sol−Terra, podem provocar tempestades geomagnéticas moderadas e severas. Também
relatamos a forte tempestade de radiação de prótons solares que começou em 21 de junho.
Nós não encontramos um sinal deste evento SEP no nı́vel do solo. Os resultados destes
estudos estão publicados na revista Solar Physics (2018) 293:84.

3.1 Junho de 2015: uma das maiores tempestades geomagnéticas do ciclo
solar 24
Em meados de junho de 2015, a atividade solar aumentou em uma das maiores regiões
ativas (active regions−ARs) de manchas solares (NOAA AR 12371), que estava diretamente voltada para a Terra. De 18 à 23 de junho, a região AR 12371 entrou em erupção
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quatro vezes e nos cinco dias seguintes houve quatro erupções solares (solar flares) de
classe-M. Em 18 de junho de 2015, a região ativa 12371 exibiu uma configuração magnética
do tipo beta-gama (Hale e Nicholson, 1925) cuja localização era N09E50 (coordenadas do
disco solar). Esta região ativa produziu uma erupção solar de classe-M3.0 de longa duração.
O flare começou às 16:30 UT, atingiu o pico às 17:36 UT e terminou às 18:25 UT. Concomitantemente, uma uma CME de halo completo foi produzida neste evento, a CME 00781
de acordo com o catálogo do sistema de rastreamento de CME assistido por computador
(Computer Aided CME Tracking - CACTus) (Robbrecht, Berghmans e Van der Linden,
2009; Robbrecht e Berghmans, 2004), sendo observada pelo SOHO às 17:24 UTC em 18 de
junho. Em 19 de junho, uma CME de halo parcial foi observada pelo SOHO/LASCO-c2
e associada a uma grande erupção de filamentos solares no quadrante SSE (S27E06) do
disco solar, em imagens registradas pelo SDO/AIA.
Em 21 de junho, AR 12371 teve sua configuração magnética alterada (beta-gama-delta)
e produziu um par de flares, isto é, uma erupção solar dupla (dual flare) de classe-M2
(localizados em N12E13 e N12E16). Também associado a este flares, houve a ejeção da
CME 0090 que tornou-se visı́vel nas imagens LASCO-c2 às 02:36 UT e da CME 0091 às
02:48 UT. A CME 0091 foi capaz de produzir choques intensos que se propagaram a ∼270
graus, na região oeste do plano eclı́ptico.
Em 22 de junho, a mesma região ativa, agora com uma configuração beta-gama (localizada em N13W06), produziu uma erupção solar classe-M6.5 às 18:23 UT. Este flare
produziu a CME 0093, uma CME de halo completo, que tornou-se visı́vel nas imagens
LASCO-c2 às 18:36 UT. As imagens das CMEs 0078, 0079, 0090, 0091, 0093 são apresentadas na Figura 3.1. O local do flare é mostrado na Figura 3.2 indicando a região ativa
AR 12371.
3.1.1 O primeiro impacto na magnetosfera terrestre
De acordo com as medidas do monitor de prótons do equipamento CELIAS/MTOF2 ,
verificou-se que no perı́odo de 21 a 22 de junho, houve três choques interplanetários que
passaram pelo ponto de Lagrange L1. O primeiro foi um impacto fraco com a magnetosfera
1
2

Os números dado as CMEs estudadas nesta tese estão de acordo com o catálogo CACTus.
O experimento Charge, Element and Isotope Analysis System/Mass Time-of-Flight (CELIAS/MTOF)

é um monitor de prótons a bordo da sonda SOHO. Disponı́vel em http://umtof.umd.edu/pm/.
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57

Figura 3.1: No perı́odo de 18−22 de junho de 2015, cinco grandes CMEs puderam ser observadas pelos
equipamentos da espaçonave SOHO. A CME 0078, de halo completo, está associada a um flare de classeM3, em 18 de junho. A CME 0079 de halo parcial está associada à erupção de um filamento solar na
região S27E06, em 19 de junho. As CMEs 0090 e CME 0091 são correlacionados temporalmente com o
flare da classe-M2 de pico duplo (dual flare), em 21 de junho. Em 22 de junho, a CME 0093 foi produzida
por uma erupção solar classe-M6.5 de longa duração. Neste perı́odo, quatro CMEs foram associadas a
erupções solares na região ativa AR 12371. Crédito: SOHO/LASCO-c2 e o catálogo CACTus.

terrestre, observado em 21 de junho às 15:50 UT pelo SOHO (L1) e posteriormente às
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Figura 3.2: Esquerda: Manchas solares em 21 de junho de 2015, destacando uma região ativa AR 12371.
Esta região ativa foi uma das maiores manchas solares no atual ciclo solar 24. Direita: Erupção solar em
torno de uma região ativa AR 12371 em 21 de junho de 2015. Créditos: SDO/AIA/HMI.

∼16:45 UT pelo Boulder USGS Magnetometer 3 . Estima-se que a origem deste distúrbio
interplanetário esteja relacionada a mesma erupção solar que deu origem a CME 0078 em
18 de junho. O tempo de viagem da CME 0078 para chegar à Terra foi de ∼71 h, estando
dentro do esperado para uma CME com uma velocidade média de 525 km s−1 . No entanto,
seu impacto não causou uma tempestade geomagnética imediata.
3.1.2 O segundo e o terceiro impacto na magnetosfera terrestre
Em 22 de junho, às 04:52 UT, um segundo choque interplanetário cruzou o ponto de Lagrange L1 e chegou à Terra às 05:45 UT. Posteriormente, às 18:01 UT, houve um aumento
na velocidade e na densidade do vento solar, isto é, uma assinatura de um terceiro choque
interplanetário passando pelo ponto de Lagrange L1. Esses impactos foram classificados
como choques pelo SOHO CELIAS/MTOF4 . O terceiro impacto na Terra foi registrado às
∼18:37 UT, e somente após este terceiro impacto, os detectores de partı́culas ao nı́vel do
solo observaram depressões na intensidade da radiação cósmica galáctica, o FD. Os efeitos
de superposição da sucessão de passagem das ICMEs e os impactos no campo magnético da
Terra e em regiões circunvizinhas (como o L1) desencadearam a tempestade geomagnética
de 22−23 junho (nı́vel-G4, grave; Kp=8). Essa forte perturbação no campo geomagnético
foi a chamada tempestade do “Solstı́cio de Inverno de 2015”. As Figuras 3.3 e 3.4 resumem
3
4

Disponı́vel em https://geomag.usgs.gov/storm/storm23.php.
Disponı́vel em http://umtof.umd.edu/pm/FIGS.HTML.
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a situação.
Na seção 3.2, discutiremos uma verificação cruzada entre os parâmetros do catálogo
CACTus CME e os parâmetros geomagnéticos associados, além de uma possı́vel associação
entre o segundo e o terceiro impacto.
A Figura 3.3 mostra a comparação entre o IMF Bt , a componente Bz , em medidas
realizadas pelo satélite ACE em L1 (primeiro painel), a taxa de contagem de múons com
resolução de 1 hora no telescópio vertical New -Tupi juntamente com os dados do telescópio
Muonca operando no modo scaler (segundo painel), a taxa de contagem no detector de
múons El Leoncito, na Argentina, e os dados do monitor de nêutrons localizado em Oulu,
na Finlândia (Oulu-NM) (terceiro painel). As setas pretas no topo da figura indicam os
horários em que os choques interplanetários atingiram a Terra. Como pode ser visto na
Figura 3.3, a componente do campo magnético Bz oscila em coincidência com o segundo
impacto. Após o terceiro impacto, a componente Bz permanece negativa por um perı́odo
de ∼01:50 UT até ∼06:00 UT em 23 de junho, chegando a ∼ −25 nT. Enquanto isso,
a intensidade do FD associado ao terceiro choque atingiu uma amplitude (depressão) de
até 4% no telescópio vertical New -Tupi e Muonca. Além disso, as leituras registradas nos
experimentos New -Tupi e Muonca coincidem temporalmente.
A Figura 3.4 também mostra uma boa correlação temporal entre o ı́ndice Kp (primeiro
painel), a taxa de contagem de múons com resolução temporal de 1 hora do experimento
Muonca (modo scaler ) juntamente com a taxa de contagem de raios cósmicos corrigidas
para efeitos de pressão e temperatura no detector El Leoncito (segundo painel), o ı́ndice
geomagnético Dst (terceiro painel) e os dados dos magnetômetros do EMBRACE, no
perı́odo de 22−23 de junho de 2015. Os dados do EMBRACE se baseiam nas medidas
de dados da componente horizontal do campo geomagnético medido pela rede EMBRACE
de magnetômetros5 . O ı́ndice geomagnético planetário Kp mostra um perı́odo de maior
atividade geomagnética com a chegada do terceiro choque, atingindo um nı́vel-G3 (Kp=7)
evoluindo posteriormente para o nı́vel-G4 (Kp=8), às ∼18:50 UT em 22 de junho, como
mostrado na Figura 3.3 (primeiro painel).
O detector de raios cósmicos El Leoncito mediu a amplitude do FD em cerca de 3.7%.
Pode-se ver que a intensidade máxima do FD e do ı́ndice Dst de aproximadamente −200
nT estão quase em coincidência temporal devido ao terceiro impacto em 22 de junho,
5

Disponı́vel em http://www2.inpe.br/climaespacial/portal/resumo-de-indices.
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Figura 3.3: Comparação entre a intensidade do campo magnético interplanetário Bt , a componente Bz ,
medidas pelo satélite ACE (primeiro painel), a taxa de contagem de múons (bin de 1 hora) no Muonca
(scaler mode) e telescópio vertical New -Tupi (segundo painel) e a taxa de contagem de múons do detector
CARPET El Leoncito e o detector de nêutrons localizado em Oulu (terceiro painel) no perı́odo de 22−23
de junho de 2015. As setas pretas no topo da figura indicam o tempo de inı́cio dos choques interplanetários
na Terra, originados pelos CMEs.

ambos alcançando o valor mı́nimo na madrugada de 23 de junho. O terceiro impacto tem
uma boa correlação temporal com os dados dos magnetômetros EMBRACE que mediram
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Figura 3.4: De cima para baixo, os painéis mostram o ı́ndice Kp (painel superior ), a taxa de contagem
de múons com bin de 1 hora no Muonca (scaler mode) e a taxa de contagem de raios cósmicos no detector
CARPET El Leoncito (segundo panel), o ı́ndice Dst (terceiro painel) e as observações dos magnetômetros
do EMBRACE (quarto panel) no perı́odo de 22−23 de junho de 2015. As setas pretas no topo da figura
indicam o tempo de inı́cio dos choques interplanetários na Terra, originados pelos CMEs.

−198 nT para a componente horizontal do campo geomagnético às ∼20:30 UT em 22 de
junho.
É importante apena mencionar também que os valores do ı́ndice auroral (AE), que
mostrou fortes variações cerca de duas horas após o segundo impacto, com um pico acima
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de 1.000 nT às 07:30 UT6,7 . O terceiro impacto mostrou uma correlação temporal com
variações no ı́ndice AE, superior a 2.000 nT no perı́odo entre 18:30 e 20:30 UT. O ı́ndice
AE seguiu um comportamento oscilatório, muitas vezes atingindo valores acima de 1.000
nT até ∼13:00 UT em 23 de junho. Esta sequência de choques que atingiram a Terra no
perı́odo de junho de 2015 deram origem a uma grave tempestade geomagnética, uma das
mais intensas do atual ciclo solar 24.
3.1.3 O quarto impacto na magnetosfera terrestre
O quarto impacto foi observado às 13:30 UT, em 24 de junho, com a chegada de uma
onda de choque da CME 0093, que foi emitida em 22 de junho. O quarto impacto é
indicado pela última seta vertical na Figura 3.3 e na Figura 3.4. É possı́vel observar uma
pequena queda na taxa de contagem dos detectores New -Tupi, Muonca, CARPET e OuluNM. As Figuras 3.3 e 3.4 resumem a situação. Este é um exemplo de um evento do tipo
mini-Forbush decrease (mini-FD) (Navia et al., 2005). Geralmente, estes eventos indicam
um distúrbio interplanetário que cruza a vizinhança da Terra. No entanto, no presente
caso, a situação é diferente, uma vez que a origem do FD era uma CME de halo completo
direcionado para a Terra (ver seção 3.2).
Como pode ser visto na Figura 3.4 (primeiro painel), o efeito deste quarto impacto no
ı́ndice planetário Kp ficou evidente nas primeiras horas de 25 de junho, produzindo uma
tempestade geomagnética moderada de nı́vel-G2 (Kp=6). Há também um pequeno sinal
nos dados do ı́ndice Dst e nos magnetômetros do EMBRACE mostrados na Figura 3.4
(terceiro e quarto painéis).
Notamos que o tempo de impacto do distúrbio interplanetário atribuı́do a CME 0093
(última CME) está em coincidência temporal com o aparecimento dos mini-FDs observados
nos detectores de partı́culas em solo (ver Figura 3.3 e Figura 3.4), enquanto há um atraso
(∼16 h) entre o impacto da CME e o inı́cio da tempestade geomagnética indicada pelos
ı́ndices Kp e Dst. Além disso, não há sinais de perturbações significativas no ı́ndice
AE em coincidência temporal com o quarto impacto em 24 de junho8 . O ı́ndice AE
mostrou novamente valores acima de 1.000 nT às 7:30 UT em 25 de junho9 , mostrando
6

Disponı́vel
Disponı́vel
8
Disponı́vel
9
Disponı́vel
7

em
em
em
em

wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ae_provisional/201506/index_20150622.html.
wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ae_provisional/201506/index_20150623.html.
wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ae_provisional/201506/index_20150624.html.
wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ae_provisional/201506/index_20150625.html.
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comportamento dinâmico semelhante com os ı́ndices Kp e Dst.
Gostarı́amos de salientar, que o quarto impacto ocorreu sob condições muito especiais, ou seja, o campo magnético da Terra já estava perturbado devido aos dois impactos
anteriores.
Para investigar o efeitos ao nı́vel do solo devido ao impacto da CME 0093, em 24 de
junho, nós analisamos dados dos telescópios New -Tupi e Muonca (scaler mode) usando a
transformada de onda contı́nua (continuous wavelet transform - CWT) (Torrence e Compo,
1998; Rybak, Antalova e Storini, 2001). O espectro de Fourier de um sinal representa a
frequência contida no sinal, onde o próprio sinal está no domı́nio do tempo. O espectro
de frequências nos mapas de frequência × tempo é dado para cada intervalo de tempo, de
modo que se possa ver a evolução das frequências. Os espectros da CWT foram obtidos
para os dados combinados entre os telescópios New -Tupi e Muonca (scaler mode) e são
apresentados na Figura 3.5 (painel inferior). Neste caso, ambos os sinais mostram a variação de alta potência. A alta potência (variância) é indicada pela cor vermelha, enquanto
baixa potência é indicada pela cor azul. É possı́vel identificar que o mini-FD (painel superior da Figura 3.5) está correlacionado temporalmente com o pico estreito observado na
CWT.
Além disso, o quarto impacto (originado pelo CME 0093) prolongou a duração total (do
tempo de inı́cio até o tempo de recuperação) do FD por pelo menos 48 h, como mostrado
na Figura 3.5 (painel superior). O intervalo de tempo de recuperação estimado do mini-FD
é definido como o tempo necessário para que a taxa de contagem dos detectores retornem
da depressão máxima para o nı́vel pré-FD. De acordo com Usoskin et al. (2008), a forma da
fase de recuperação de um FD pode ser aproximada por uma função exponencial do tipo I =
I0 − A exp[−t/τ ], onde I e I 0 são respectivamente as intensidades CR após a perturbação e
não perturbada, A é a amplitude da depressão e τ é o tempo de recuperação caracterı́stico.
No presente caso, a situação é mais complexa, porque o mini-FD ocorreu em um campo
geomagnético anteriormente perturbado. No entanto, ainda pode ser descrito por uma
função exponencial. O tempo de recuperação do mini-FD é estimado em τ =(51±5) h. A
linha em negrito na Figura 3.5 (painel superior) resume a situação. Finalmente, o tempo
de recuperação total do FD durante o evento do solstı́cio de inverno é estimado em 144 h.
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Figura 3.5: Painel superior: a taxa de contagem observada pelo telescópio múons New -Tupi e Muonca
(scaler mode) em 23−26 de junho de 2015. Para estimar o tempo de recuperação de mini-FDs usamos um
ajuste não-linear dos dados para um expoente único (curva preta). Painel inferior: Uma representação
frequência tempo dos dados combinados dos experimentos New -Tupi e Muonca para o mesmo perı́odo
usando a análise de transformada de onda contı́nua (CWT). A barra de cores vertical indica a potência
relativa (intensidade) A alta potência é indicada pelas cores quentes (vermelhas), enquanto a baixa potência
é indicada pelas cores frias (azuis). Os intervalos correspondentes à queda (24−25 de junho) e os miniFDs (25−26 de junho) são observados na taxa de contagem e podem ser facilmente identificados. As setas
pretas no topo da figura correspondem a CME 0093.
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3.2 Cruzamento de dados: catálogo CACTus, eventos Forbush e
parâmetros geomagnéticos
Nesta seção, realizamos uma análise utilizando um cruzamento de dados (cross−check )
de dados referentes aos parâmetros de CMEs, disponı́veis no catálogo CACTus, os comparamos com os parâmetros geomagnéticos (ı́ndices Kp e Dst) de eventos associados aos
decréscimos Forbush. Os eventos analisados são aqueles listados em Lingri et al. (2016),
no perı́odo 2010−2013, durante a fase de ascensão do ciclo solar 24.
3.2.1 O catálogo CACTus
As imagens das CMEs obtidas através das observações coronográficas do equipamento
SOHO/LASCO-c2 possuem apenas um significado geométrico aparente, isto é, dependem
da orientação da CME na relação ao observador (L1). Os dados do catálogo CACTus a
respeito das CMEs incluem informações sobre o número de identificação da CME, o tempo
de inı́cio (primeiro indı́cio de emissão), principal ângulo de emissão pa (contado no sentido
anti-horário a partir do norte solar; em graus), largura angular da (em graus), velocidade
média da CME (km s−1 ) e a velocidade máxima detectada na emissão da CME (Robbrecht,
Berghmans e Van der Linden, 2009; Robbrecht e Berghmans, 2004).
A largura angular (ou abertura angular) derivada das imagens projetadas é apenas
uma quantidade aparente, que indica o volume da CME projetado no plano do céu. A
distribuição da é essencialmente invariante em escala, o que significa que não há tamanho
tı́pico de uma CME. A maioria das CMEs tem uma largura angular em torno de 30 graus,
e o número de CMEs diminui à medida que a largura angular aumenta, seguindo uma
distribuição da lei de potência. Se da >90◦ , então uma CME é classificada como sendo do
tipo II, enquanto uma CME com da >180◦ é chamado de tipo III ou halo parcial. As CMEs
de halo completo são aquelas com da >270◦ (ou tipo IV). Uma CME é classificada como um
halo completo ou halo parcial se for lançado em um caminho próximo à direção Sol − Terra.
Isto explica, pelo menos em parte, porque a maioria das tempestades geomagnéticas que
desencadeiam FD estão associadas a CMEs de halo completo (por exemplo, Belov et al.
(2014)).
O ângulo de posição pa está correlacionado com a latitude projetada da CME e é
definido como o ângulo médio da CME quando visto em imagens de luz branca. O pa
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também depende da orientação da CME na relação do observador (L1). Assim, as latitudes projetadas são apenas uma boa aproximação da direção verdadeira em que ocorre a
propagação da CME no meio interplanetário. Os valores de pa próximos a 90 e 270 graus
representam latitudes zero. Quando pa=90◦ e pa=270◦ , isso significa que o ângulo médio
da CME coincide respectivamente com o lado leste e oeste do plano elı́ptico. Mostraremos
que as CMEs com um larguras angulares estreitas podem desencadear tempestades geomagnéticas apenas se o seu ângulo pa estiver próximo de 270 graus, isto é, perto da região
oeste do plano eclı́ptico.
O perfil de velocidade que é obtido pelo CACTus mostra que as CMEs possuem
uma variabilidade de velocidade na estrutura interna do plasma. Este comportamento
é provavelmente devido à interação com diferentes estruturas de fundo do vento solar.
O CACTus mede um perfil de velocidade linear como uma função do pa (latitude) e
lista os valores de velocidade média e máxima, enquanto o catálogo anterior (mas ainda
muito utilizado), o CDAW10 (Yashiro et al., 2004; Gopalswamy, 2009) relata apenas
o recurso de movimentação mais rápida da borda de ataque (leading edge) da nuvem
magnética. A velocidade medida pelo CACTus possui uma distribuição log-normal, chegando a 200−400 km s−1 e a incerteza na velocidade é maior durante o máximo do ciclo
solar, sendo maior que 175 km s−1 . A Figura 3.6 resume os parâmetros CACTus para
as cinco CMEs detectadas no perı́odo de 18−23 de junho de 2015. O contorno externo
representa a largura angular, enquanto as linhas vermelhas curtas e longas dentro de cada
área mostram as velocidades médias e máximas, respectivamente. A velocidade média da
CME é orientada de acordo com o pa.
As CMEs 0078 e 0093 são classificadas como sendo CMEs de halo completo, pois
possuem uma largura angular com valor acima de 270 graus. No entanto, podemos ver na
Figura 3.6 que a CME 0079, de 19 de junho, foi direcionada para a região sudeste, abaixo
do plano da eclı́ptica. Não há sinal da passagem desta CME pelo ponto de Lagrange L1 e,
consequentemente, não houve impacto significativo sobre a magnetosfera terrestre. Assim,
é provável que a CME 0079 não tenha sido associada ao segundo impacto na Terra em 22
de junho (Figura 3.3 e Figura 3.4).
10

Disponı́vel em http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list.
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Figura 3.6: Os parâmetros do catálogo CACTus (ângulo de posição, largura angular, velocidades média e
máxima) das cinco grandes CMEs registradas no perı́odo de 18−22 de junho de 2015. A velocidade média
da CME é orientada de acordo com o ângulo pa. As imagens das CMEs observadas pelo SOHO/LASCO-c2
são apresentadas na Figura 3.1.

3.2.2 Cruzamento de dados: catálogo CACTus e observações ao nı́vel do solo
A seguir, mostramos uma verificação cruzada (cross-check ) entre os dados de CMEs
disponı́veis através do catálogo CACTus e dados de observações ao nı́vel do solo. Estamos procurando as caracterı́sticas particulares das CMEs que provocaram tempestades
geomagnéticas e que foram associadas aos eventos FD observados. Estudos anteriores
(Gopalswamy, 2009) mostram que uma CME geoefetiva tı́pica é caracterizada por (a) alta
velocidade, (b) uma grande largura angular (halos completos ou parciais) e (c) uma origem
próxima ao meridiano central do disco solar.
Quando uma CME é classificada como halo completo significa que, geralmente, esta
nuvem magnética está se dirigido para a Terra e quando a classificação é de halo estreito,
com pa ∼270◦ significa que a CME se propaga no plano da eclı́ptica e apenas sua projeção
no coronógrafo aponta para o oeste. Assim, se uma CME de halo completo e uma de
largura estreita com pa ∼270◦ forem originados em torno do mesmo tempo dentro da
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mesma região ativa e com aproximadamente a mesma velocidade, elas terão quase o mesmo
tempo de viagem. Isso ocorre aproximadamente no caso da CME 0090 (halo parcial) e da
CME 0091 (largura estreita). Estas CMEs foram ejetadas com velocidades altas e quase
simultaneamente a partir da mesma região ativa (AR 12371) quando estavam perto do
meridiano central (veja Figura 3.2). A CME 0090 entrou em erupção quase na direção
Sol−Terra (evento de halo parcial), com o pa no sudeste solar. Apesar da estreia largura
angular, o pa da CME 0091 estava próximo de 270 graus. Logo, a maior parte do material
da CME estava claramente se propagando na direção oeste. Assim, o segundo e o terceiro
impacto ocorridos em 22 de junho foram provavelmente associados a CME 0090 e a CME
0091, respectivamente. Da Figura 3.6 podemos ver que a largura estreita da CME 0091 e
o halo completo da CME 0093 tinham pa semelhantes perto de 270 graus.
Além disso, foi mostrado acima que somente após o impacto da CME 0091, em 22 de
junho (terceiro impacto), a tempestade geomagnética atingiu o nı́vel-G4, e somente após
o impacto da CME 0093 em 23 de junho (quarto impacto) a tempestade geomagnética
nı́vel-G2 foi desencadeada. Nesta interpretação, a porção da CME 0090 que encontrou a
Terra era muito fraca. A maior parte do plasma foi ejetado para a direção sudeste, como
pode ser visto na Figura 3.6. Assim, o segundo impacto, em 22 de junho, é consistente
com a origem da CME 0090.
3.2.3 Comparação com outros eventos Forbush
Nesta seção nós realizamos uma checagem cruzada entre os dados do catálogo CACTus, o ı́ndice geomagnético Dst e os eventos FD listados em Lingri et al. (2016). Estes
eventos listados ocorreram durante a fase de ascensão do ciclo solar 24 (2010−2013). As
informações básicas sobre os valores dos eventos FD selecionados, os parâmetros das CMEs
do catálogo CACTus e os valores do ı́ndice Dst são mostrados na Tabela C.1, disponı́vel
no Apêndice C. Os parâmetros de FD são baseados nos dados do monitor de nêutrons
Oulu-NM, nos dados de FD listados em Lingri et al. (2016) e nos dados do telescópio de
múons New -Tupi.
Inicialmente, selecionamos apenas as CMEs que possam ter desencadeado intensas tempestades geomagnéticas com um valor do ı́ndice Dst abaixo de −70 nT. Estes resultados
são mostrados na Figura 3.7, onde podemos reconhecer dois grupos básicos: (a) eventos
com halos completos e halos parciais, aqueles com da >180◦ . Neste caso, o pa dos eventos
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são distribuı́do dentro de uma ampla faixa, isto é, variando de 0 a 360 graus. (b) eventos
de largura angular estreita, aqueles com da <90◦ . No entanto, neste caso, o pa dos eventos
são restritos a uma região estreita, em torno de ∼270 graus, isto é, no plano da eclı́ptica
ou próximo a ele.

Figura 3.7: Relação entre os parâmetros de CMEs, como os ângulos pa, da e a velocidade média da CME
(painel superior). No painel inferior a velocidade da CME foi substituı́da pelo ı́ndice Dst. Em ambos os
casos, apenas os eventos com um ı́ndice Dst menor que −70 nT são considerados. Os quadrados vermelhos
indicam os dados da tempestade do solstı́cio.

Por outro lado, a Figura 3.8 mostra todas as CMEs que estão relacionadas aos eventos
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Figura 3.8: Relação entre os parâmetros de CMEs, como os ângulos pa, da e a velocidade média da
CME (painel superior esquerdo). No painel superior direito velocidade média da CME foi substituı́da pelo
ı́ndice Dst. No painel inferior velocidade média da CME é substituı́da pela amplitude do FD com base nos
dados do Oulu-NM. Em todos os casos, apenas os eventos com um FD com amplitude igual ou superior a
1% são considerados. Os quadrados indicam os dados da tempestade do solstı́cio, neste caso, os dados da
FD são dos detectores New -Tupi, Muonca e CARPET (quadrado vermelho); e Oulu-NM (quadrado azul).

FD com uma amplitude igual ou superior a 1% (em observações do Oulu-NM) para o
mesmo perı́odo. Podemos notar que apesar de haver uma dispersão maior do que no caso
anterior, as CMEs com uma largura angular estreita são principalmente agrupadas com pa
em torno de 270 graus. É o caso da CME 0091 de 21 de junho, que está associada a uma
das mais fortes tempestades geomagnéticas do atual ciclo solar 24.

3.3 Partı́culas solares energéticas e a tempestade do solstı́cio de 2015
As tempestades de radiação solar, também conhecidas como eventos de partı́culas
energéticas solares (SEP), ocorrem tipicamente após grandes erupções no Sol, porque as
partı́culas carregadas são aceleram na atmosfera solar a velocidades muito altas. Duas
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classes de eventos de prótons solares podem ser distinguidas. A primeira é uma fração
minúscula do evento SEP, aqueles com velocidades mais altas, cuja aceleração é durante
a fase impulsiva curta (tipicamente menos de 20 minutos) do flare. No entanto, a maioria dos eventos SEP está associada a prótons solares acelerados por choques provocados
por uma CME durante a fase gradual do flare (Augusto et al., 2016). A caracterı́stica
da fase gradual é um aumento suave, com um tempo de decaimento de longa duração da
componente de raios-X moles (soft X-rays).
Um SEP com energias acima de 100 MeV pode originar os chamados eventos no nı́vel
do solo (GLEs). As GLEs são observados como excesso de partı́culas na taxa de contagem
de detectores no nı́vel do solo. Três ou mais estações devem observar um aumento de 4%
ou mais em uma média móvel de 3 min (Kuwabara et al., 2006; Souvatzoglou et al., 2009)
como critério para a classificação de um evento como um GLE.
As observação dos eventos SEP implica na existência de choques coronais que estendem
pelo menos ∼300◦ (Cliver, 1995) e choques interplanetários até ∼180◦ para distância de
1 UA (Cane, Richardson e Rosenvinge, 1996). Nenhuma das duas CMEs consecutivas,
que surgiram em 21 de junho de 2015 e estavam ligados a um dual-flare de classe-M e
responsável por desencadear a grave tempestade geomagnética em 22 de junho, satisfez
esses critérios. Procuramos um possı́vel sinal GLE no NMDB e em outros detectores
terrestres, incluindo os detectores New -Tupi e Muonca, mas não encontramos sinal.
De acordo com os dados do ACE-SIS e do GOES, houve uma tempestade de radiação
com inı́cio em 21 de junho, associada ao dual-flare de classe-M. A tempestade de radiação
atingiu o nı́vel-S1 (menor) às 19:36 UT no ponto de Lagrange L1, e uma hora depois, às
20:38 UT, o nı́vel-S1 foi registrado pelo (satélite geoestacionário) GOES. O nı́vel S1 indica
que o fluxo de prótons com energias acima de 10 MeV é igual ou superior a 10 pf u (1 pf u=1
partı́cula por cm2 s sr). Também é importante notar que houve um aumento repentino
na velocidade do vento solar, de 400 km s−1 para quase 700 km s−1 , foi observado como
resultado da provável passagem da CME 0091 no ponto L1. Esta é exatamente a assinatura
de um choque que coincide com a perturbação magnética, que acelera as partı́culas do meio
interplanetário e até mesmo as partı́culas da própria tempestade de radiação.
Um plasma magnetizado de alta velocidade e o campo magnético da Terra orientados
na direção oposta podem se interconectar num processo que é conhecido como “reconexão
magnética” (Dorelli e Bhattacharjee, 2008). O processo de reconexão aumenta a conexão
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Figura 3.9: Comparação entre a intensidade do IMF Bt , a componente Bz , observados pela espaçonave
ACE (painel superior), fluxo integral de prótons acima de 10 MeV do vento solar medido pelo instrumento Solar Isotope Spectrometer - SIS (ACE-SIS) e o perfil temporal do fluxo de prótons energéticos
(E >10 MeV) observado pelo satélite GOES-13. painel inferior) no perı́odo de 21−23 de junho de 2015. A
linha horizontal o limiar de tempestade de radiação nı́vel-S1. A seta no topo mostra o instante do terceiro
impacto, no dia 22 de junho.

magnética direta entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. Em 22 de junho, esse
processo ocorreu devido a componente do campo interplanetário que aponta para o sul
presente na CME 0091 juntamente com o campo geomagnético (veja o painel superior na
Figura 3.9).
Um aumento adicional no fluxo de partı́culas pode levar a uma situação em que uma
fração mais significativa de raios cósmicos é injetada na atmosfera superior, atingindo
latitudes médias e produzindo um aumento na taxa de partı́culas no nı́vel do solo. Em
2016, a Colaboração GRAPES que o campo geomagnético perturbado através da reconexão
com o IMF poderia levar a uma diminuição repentina da rigidez do corte e a um aumento
da intensidade dos raios cósmicos galácticos (Mohanty et al., 2016).
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A Colaboração GRAPES relatou uma excesso de múons de curta duração em coincidência temporal com o terceiro impacto em 22 de junho de 2015. Além disso, houve um
aumento no nı́vel de tempestade de radiação, de S2 (moderado) para S3 (forte) na escala
de tempestade NOAA. A Figura 3.9 resume a situação.

3.4 Considerações finais
Uma das tempestades geomagnéticas mais fortes do ciclo solar 24 ocorreu entre os
dias 22 e 23 de junho de 2015, isto é, durante o perı́odo conhecido como solstı́cio de
inverno (verão - no hemisfério norte). A partir de 18 de junho de 2015, uma das maiores
regiões ativas do Sol no atual ciclo solar 24 (NOAA AR 12371) produziu várias CMEs
associadas as erupções solares de classe-M, que foram observadas em áreas próximas ao
meridiano central do Sol. Analisamos a sequência destes eventos, desde a atividade solar
até as medidas de FDs. Nós investigamos como múltiplas CMEs impactaram a Terra e
resultaram em eventos FDs associados. Nosso estudo foi baseado principalmente em dados
experimentais adquiridos com detectores de raios cósmicos ao nı́vel do solo e localizados
na região da Anomalia do Atlântico Sul (SAA). Os principais resultados de nossa análise
foram os seguintes:
(a) Como esperado, os eventos FDs observados pelos detectores terrestres foram associados aos impactos das CMEs. Encontramos uma boa concordância entre os instrumentos
que detectaram os FDs. O primeiro e mais intenso evento FD ocorreu no dia 22 de junho.
A intensidade (depressão) do FD com amplitude até 4% foi observado pelo telescópio vertical New -Tupi e Muonca (no modo scaler ) em 22 de junho. O detector de raios cósmicos
El Leoncito mediu uma amplitude de cerca de 3.7%.
(b) Descobrimos que a tempestade mostrou um desenvolvimento em múltiplos estágios
refletido em vários impactos (choques) na magnetosfera da Terra. O conjunto de múltiplos
choques pode levar ao desencadeamento de uma intensa tempestade geomagnética. Analisamos a possı́vel associação entre os choques produzidos pelas CMEs durante o evento. O
primeiro impacto foi fraco (em 21 de junho), provavelmente foi causado pel pela CME 0078
de halo completo, originada em 18 de junho. O segundo impacto, ocorrido em 22 de junho,
é consistente com a origem da CME 0090 de 21 de junho. Somente após o impacto de 22
de junho da estreita CME 0091 (pa ∼270◦ ) foi desencadeada a tempestade geomagnética
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de classe-G4. A tempestade geomagnética de classe-G2, em 25 de junho, ocorreu após o
impacto da CME 0093 em 23 de junho (quarto impacto).
(c) Com base na análise do evento mini-FD, ocorrido entre os dias de 25 e 26 de junho,
descobrimos que o quarto impacto (originado pela CME 0093) prolongou a duração total
(desde o inı́cio até ao tempo de recuperação) do principal evento FD (evento solstı́cio) por
pelo menos 48 h. Houve cerca de 16 h de atraso entre o impacto da CME e o inı́cio da
tempestade. Esta observação sugere que o quarto impacto ocorreu sob condições muito
especiais, devido a mudanças no ambiente espacial da Terra após os impactos das CMEs
anteriores.
(d) Neste estudo, estávamos interessados em determinar se as caracterı́sticas da tempestade, as propriedades básicas das CMEs e os FDs eram incomuns de alguma forma.
Para tanto, foi realizada uma verificação cruzada (cross-check) entre os dados do catálogo
CACTus CME, os parâmetros das tempestades geomagnéticas e os eventos FD associados
da fase ascendente (2010−2013) do ciclo solar 24.
A análise da distribuição do angulo principal pa de todas as CMEs que desencadearam
eventos FD com uma amplitude igual ou superior a 1% mostra que existem dois picos na
região equatorial do Sol (correspondendo a pa∼ 90◦ e ∼270◦ ). Este resultado sugere que
as CMEs associadas são originadas principalmente em baixas latitudes do Sol.
A análise das CMEs que provocaram intensas tempestades geomagnéticas, com valores
do ı́ndice Dst abaixo de −70 nT, mostra que existem dois grupos de CMEs geoesfetivas.
O primeiro grupo é bem conhecido de estudos anteriores, como em Gopalswamy (2009).
Essas CMEs são caracterizadas por i) choques de alta velocidade, ii) uma origem solar
localizada próxima ao meridiano central e iii) uma grande largura angular (principalmente
halos e halos parciais). Podemos acrescentar que a distribuição pa é ampla. Neste trabalho, mostramos que o segundo grupo é formado por eventos de largura angular estreita
(da <90◦ ) e principalmente agrupados numa faixa de pa em torno de 270 graus. Este é o
caso da CME 0091 de 21 de junho.

Nossa análise dos eventos FDs associados a tempes-

tades intensas (Dst < −70 nT) sugere que as CMEs no hemisfério ocidental (pa ∼270◦ )
são mais geoefetivas que as CMEs do hemisfério leste.
Usando o conjunto de dados de FD da fase ascendente do ciclo solar 24 (2010−2013),
encontramos um evento com caracterı́sticas semelhantes (pa ∼289◦ e da ∼76◦ ). O FD
associado a este evento foi muito intenso (Dst ∼ −133 nT) ocorreu em 8 de março de 2012
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e também foi causado por uma série de CMEs.
(e) Neste estudo, investigamos a tempestade de radiação ocorrida entre os dias 21 e 24
de junho que atingiu o nı́vel-S3, em 22 de junho. Procuramos um possı́vel sinal de GLE
no NMDB e outros detectores terrestres, incluindo os detectores New -Tupi e Muonca, mas
não encontramos o sinal. Nós procuramos por GLEs (ou alguns excessos de partı́culas)
associados a estes CMEs na rede NM e outros detectores e em todos os casos o resultado
foi negativo.
(f ) O Sol viaja ao longo da eclı́ptica inclinado a 23.5 graus do equador celeste. No dia
do solstı́cio de inverno (hemisfério Sul), o Sol está no ponto mais distante acima do equador
celeste (23.5 graus em relação ao equinócio). A maior tempestade geomagnética do ciclo
solar 24 (até agora) ocorreu perto do equinócio de 2015 (conhecida como tempestade do
dia de St. Patrick (Navia, de Oliveira e Augusto, 2018)). O evento solstı́cio de inverno nos
dá a oportunidade de olhar novamente para o plasma e o campo magnético caracterı́sticos
das CMEs que resultam em eventos particularmente intensos que evoluem nas variadas
condições do ambiente espacial da Terra.
Os detectores do nı́vel ao solo localizados dentro da região SAA (New -Tupi e Muonca
no Brasil) estão em operação. Eles cobriram a fase descendente máxima e atual do ciclo
24, e a análises de outros eventos solares transientes estão em andamento.
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Capı́tulo

4

Excesso de múons durante a tempestade geomagnética
de agosto de 2015
Neste capı́tulo apresentamos resultados do estudo sobre a associação entre a variação do
fluxo de múons ao nı́vel do solo, registrado pelos telescópios múons New -Tupi e uma tempestade geomagnética ocorrida no perı́odo os dias 26−29 de agosto de 2015. O distúrbio
geomagnético foi resultado do impacto de uma ejeção de massa coronal coronal mass ejection - CME). Uma sequência de eventos começou com uma erupção solar de classe-M3.5
em 22 de agosto de 2015 às 21:19 UTC. O telescópio de múons New -Tupi observou um
decréscimo de Forbush (FD) desencadeado por esta tempestade geomagnética, com inı́cio
em 26 de agosto de 2015. Depois que a Terra atravessou uma folha de corrente heliosférica
(heliospheric current sheet - HCS), um aumento no fluxo de partı́culas foi observado em 28
de agosto de 2015 por espaçonaves e detectores de nı́vel do solo. O pico observado está em
coincidência temporal com o impacto de um fluxo de alta velocidade do vento solar (highspeed stream - HSS). Estudamos este aumento, que foi observado com uma significância
acima de 1.5% por detectores de nı́vel do solo em diferentes regimes de rigidez magnética
de corte. Também estimamos o limite inferior da fluência de energia injetada na Terra.
Além disso, atribuı́mos a origem desse aumento a aceleração de partı́culas devido a choques
frontais do HSS e possivelmente ao efeito de focagem produzido pelo cruzamento do HCS.
Nossos resultados mostram possı́veis evidências de uma injeção prolongada de partı́culas
energéticas (até a faixa de GeV) dentro do sistema da atmosfera terrestre impulsionado
pelo HSS. Os resultados destes estudos foram publicados na revista Solar Physics (2017)
292:107 e tornou-se um capı́tulo do livro Earth-affecting Solar Transients, 1ed Springer 1 .
1

Disponı́vel em https://www.springer.com/us/book/9789402415698
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4.1 Evento de agosto de 2015
Em 26 de agosto de 2015, uma tempestade geomagnética de classe-G2 (moderado;
Kp=6) foi observada após uma perturbação na magnetosfera da Terra devido aos efeitos
transitórios de uma CME. A origem da tempestade geomagnética tem inı́cio no dia 22
de agosto, quando ocorreu uma erupção solar de classe-M3.5 às 21:19 UT na região ativa
(active region−AR) 12403 (http://www.solarmonitor.org) estava localizada na parte
ocidental do disco solar, nas coordenadas N11W76 (coordenadas do disco solar). A erupção
solar foi acompanhada por uma CME que teve seu tempo de viagem até a Terra estimado
em ∼71 horas.

CME impact: Origin: 22 Aug 21:19 UT, M3.5 x-ray flare in AR2403, travel time ~ 71 hours
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Figura 4.1: Painel superior: as componentes do campo magnético interplanetário Bt e Bz , em 24−31
de agosto de 2015, medidas pelo instrumento MAG (Smith et. al., 1998) a bordo da espaçonave ACE,
localizada no ponto Lagrange L1. Painel inferior: a taxa de contagem horária no telescópio de múons
New -Tupi e as taxas de contagem (impulso por segundo) da componente nucleica de raios cósmicos obtido
a partir do monitor de nêutrons instalado na Cidade do México (México-NM).
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A partir de 25 de agosto de 2015, a componente vertical do campo magnético interplanetário Bz começou a ficar negativa. A componente Bz do campo magnético interplanetário
é medida no sistema geocêntrico de coordenadas da magnetosfera solar (geocentric solar
magnetospheric - GSM) (ver Apêndice D), onde o eixo-x aponta diretamente para o Sol, e o
eixo-z aponta para o norte e fica ao longo do eixo magnético da Terra. A Figura 4.1 mostra
uma comparação entre as componentes do campo magnético B (painel superior) observados pela espaçonave ACE, no ponto Lagrange L1 (aproximadamente 1.5×106 km), as taxas
de contagem (impulso por segundo) do componente nucleônica da radiação cósmica obtido
a partir do monitor de nêutrons (neutron monitor - NM) instalado na Cidade do México
(19.33◦ N, 99.12◦ E; 2274 m acima do nı́vel do mar, a rigidez geomagnética de 8.2 GV) e
a taxa de contagem de múons de 30 min no telescópio vertical New -Tupi (painel inferior).
É possı́vel notar que o componente Bz diminui gradualmente durante o perı́odo 25−26
de agosto de 2015 devido ao impacto da contraparte interplanetária de uma ejeção de
massa coronal (interplanetary coronal mass ejection - ICME) que atinge a magnetosfera.
Este evento transiente desencadeou uma queda na taxa de contagem nos detectores de
partı́culas no nı́vel do solo. Trata-se de um decréscimo Forbush (Forbush decrease - FD)
referente a tempestade geomagnética.
A tempestade geomagnética ocorrida entre perı́odo 25−26 de agosto de 2015 foi atribuı́da
a uma ICME devido a sinais de choques medidos no instrumento CELIAS/MTOF (http:
//umtof.umd.edu/pm/FIGS.HTML), da espaçonave SOHO. Segundo dados do SOHO, a
origem desse choque teria sido um impacto provocado por uma CME emitida em 22 de
agosto, às 21:19 UT. No entanto, após uma atualização, a lista de choques interplanetários
do SOHO deixou de exibir essa informação. Não há qualquer informação relacionada a um
possı́vel choque em 25 de agosto. Este cenário, abre margem a outras interpretações para
a origem desta tormenta geomagnética, como por exemplo, que esse distúrbio tenha sido
desencadeado devido a passagem da estrutura HCS. Uma discussão mais detalhada sobre
esse fato será realizada na Seção 4.2.1.
A Figura 4.1 mostra o decréscimo Forbush observado pelo México-NM e pelo telescópio
New -Tupi. Ressaltamos que apesar do corte da rigidez magnética segundo o modelo Stoermer, que leva em conta uma aproximação dipolar do campo geomagnético, registra um
valor de ∼9.2 GV para o sı́tio New -Tupi, o campo geomagnético total (∼23 mT) e a componente horizontal do campo magnético (Bh ∼18 mT) são baixos. Temos então que, se
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considerarmos as partı́culas de incidência vertical, a sensibilidade do detector localizado
no sı́tio New -Tupi é perto do detector localizado no Polo Sul.
A atividade geomagnética atingiu um nı́vel-G2 em 27 de agosto de 2015 e persistiu nesse
nı́vel até 28 de agosto, devido ao lento deslocamento da CME de 22 de agosto. A Figura 4.2
mostra uma comparação entre a taxa de contagem de múons e os ı́ndices geomagnéticos: o
ı́ndice planetário Kp (painel superior), a taxa de contagem no telescópio vertical New -Tupi
(painel central), e a variação do ı́ndice Dst (painel inferior).
CME impact: Origin: 22 Aug 21:19 UT, M3.5 x-ray flare in AR2403, travel time ~ 71 hours
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Figura 4.2: Painel superior: o ı́ndice planetário Kp de 3 horas, estimado em 24−31 de agosto de 2015.
Painel central: a taxa de contagem de múons como bin de 1 hora no telescópio vertical New -Tupi. Painel
inferior: o ı́ndice de distúrbios geomagnéticos Dst (valores horários).
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Mesmo na presença da tormenta geomagnética e com um decréscimo Forbush em andamento, um aumento repentino no fluxo de partı́culas foi observado em 28 de agosto,
∼16:40 UT, por detectores de partı́culas no espaço e também ao nı́vel do solo. Este aumento no fluxo de partı́culas está em coincidência temporal com o impacto de um fluxo de
alta velocidade (HSS).
O sinal foi observado quase simultaneamente por detectores ao nı́vel do solo em ambos
os hemisférios e em vários continentes. A Figura 4.3 mostra uma comparação entre o componente magnético B, observado pelo satélite ACE ( painel superior), o fluxo de prótons
integral, em média de 5 min com energias acima de 1 MeV, observadas pelo satélite GOES,
a taxas de contagem (resolução de 30 minutos) do telescópio vertical New -Tupi e as taxas
de contagem (impulso por segundo) da componente nucleica de raios cósmicos observada
pelos monitores de nêutrons localizados em Apatity (67.57◦ N, 33.40◦ E; 181 m acima
do nı́vel do mar, rigidez geomagnética 0.65 GV) e Thule (76.5◦ N, 68.70◦ E; 26 m acima
do nı́vel do mar, rigidez geomagnética 0.3 GV). A origem desse excesso de partı́culas é
discutida na próxima seção.

4.2 O origem do pico de 28 de agosto de 2015
O mecanismo responsável por produzir um pico na taxa de contagem dos detectores de
partı́culas deve explicar as caracterı́sticas e as circunstâncias das observações no dia 28 de
agosto de 2015, assim como o tempo de inı́cio e a magnitude do sinal. Um aumento na taxa
de contagem de detectores no nı́vel do solo requer partı́culas primárias com energias na
faixa de GeV. Isto sugere fortemente que o excesso foi devido aos raios cósmicos galácticos
(galactic cosmic rays - GCRs). No entanto, essa hipótese também requer um mecanismo
para explicar como os raios cósmicos foram injetados.
4.2.1 Efeito da folha de corrente heliosferica
Os raios cósmicos galácticos podem viajar mais facilmente em direção ao Sol através
da estrutura coerente do campo magnético HCS (Thomas et. al., 2014). Normalmente, a
assinatura principal do cruzamento de uma estrutura HCS pela Terra é um aumento da
densidade de partı́culas nas vizinhanças do nosso planeta, incluindo um aumento nas taxas
de contagem dos NMs ao nı́vel do solo. Isto é devido ao aumento do campo magnético
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Figura 4.3: Painel superior: as componentes do campo magnético interplanetário Bt e Bz , em 28−30 de
agosto de 2015, medidas pela espaçonave ACE. Segundo painel: o fluxo de prótons integral em média de 5
minutos com energias acima de 1 MeV medidos pelo satélite GOES. Terceiro painel: a taxa de contagem
de múons, com bin de 30 minutos, no telescópio vertical New -Tupi. Quarto e quinto painéis: as taxas
de contagem (impulso por segundo) da componente nucleica de raios cósmicos obtidas nos monitores de
nêutrons Apatity e Thule.

na região comprimida que atua como uma barreira para a propagação dos raios cósmicos
galácticos, chamado de “efeito de arado de neve” (snow plough effect) (Richardson, 2004;
Thomas et. al., 2014).
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Usando o modelo WSA-Enlil (https://www.ngdc.noaa.gov/enlil_data/2015/) (Odstrcil, 2003), que é um modelo de previsão baseado na fı́sica da heliosfera, mostramos na
Figura 4.4 que em 28 de agosto de 2015, a Terra (marcada como o cı́rculo verde) já havia
atravessado a estrutura HCS.

Figura 4.4: O modelo WSA-Enlil mostra a densidade (painel superior) e a velocidade (painel inferior) do
vento solar em 28 de agosto de 2015. A Terra (marcada como o cı́rculo verde) já cruzou a estrutura HCSC.
O Sol é mostrado pelo cı́rculo amarelo, e os cı́rculos vermelho e azul são as espaçonaves STEREO em ∼1
AU orbitam ao redor do Sol. O tempo é expresso em tempo universal (UT). Créditos: NOAA/SWPC
WSA-Enlil model.

A Figura 4.5 mostra uma comparação entre a taxa de contagem de múons (resolução de
1 hora) no telescópio New -Tupi (painel superior) e os parâmetros do vento solar (densidade
e velocidade) observada pelo satélite ACE, no ponto de Lagrange L1 (painéis central e
inferior) no perı́odo de 25−31 de agosto de 2015. A área sombreada indica o tempo
de cruzamento aproximado da estrutura HCS e a seta vertical mostra a chegada de um
choque associado a um HSS em 28 de agosto. Como pode ser visto na Figura 4.5, há
um aumento na densidade de partı́culas observada pelo ACE no momento do cruzamento
HCS. No entanto, nós não vemos um sinal claro no telescópio New -Tupi em 26 de agosto,
aparentemente devido à chegada à Terra da nuvem magnética que provocou a tempestade
geomagnética do referido perı́odo. Contudo, após os efeitos remanescentes da CME, em 28
de agosto, a espaçonave ACE observou outro pico na densidade de partı́culas e a velocidade
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do vento solar mostrou um salto positivo (uma assinatura tı́pica de uma onda de choque).
Ao compararmos o painel superior da Figura 4.2 (ı́ndice Kp) com a Figura 4.5, notamos
que o tempo de passagem da estrutura heliosférica pelo planeta é próximo a duração
da primeira bateria de tempestades geomagnéticas, isto é, entre os dias 26−28. Além
disso, uma tempestade geomagnética de ı́ndice Kp=6 é compatı́vel com a passagem dessa
estrutura pelo nosso planeta. Desta forma, a possibilidade de que estrutura HCS tenha
sido a causadora da tormenta geomagnética é plausı́vel.
É importante notar que há casos especı́ficos em que um aumento significativo no fluxo
de GCR pode ser observado após o cruzamento de uma estrutura HCS (Thomas et. al.,
2014). No entanto, admitimos que mais trabalhos são necessários para modelar quantitativamente e determinar o mecanismo exato e a combinação especı́fica de circunstâncias
que permitiriam que os raios cósmicos galácticos acessem facilmente as linhas do campo
magnético e produzam o excesso observado devido ao cruzamento da folha de corrente
heliosférica.
4.2.2 Hipótese de aceleração de partı́culas por choques
Vários sinais foram observados em associação com o impacto do fluxo de alta velocidade do vento solar em 28 de agosto de 2015: o ı́ndice Kp (Figura 4.2), mudanças
quase simultâneas na taxa de contagem em detectores ao nı́vel do solo nos hemisférios sul
e norte (Figura 4.3), um aumento de partı́culas com energias acima de 1 MeV observadas pelo satélite GOES-13 (Figura 4.3), e pico na densidade de partı́culas observada pela
espaçonave ACE (Figura 4.5). O sinal observado ao nı́vel do solo foi atrasado (cerca de
∼3 horas) em relação ao trigger realizado pela espaçonave ACE (ponto de Lagrange L1).
Este fato configura uma assinatura de um choque frontal, isto é, em direção à Terra. O
excesso do fluxo de prótons observado pelo satélite GOES-13 é um tanto tı́pica, podendo
ser atribuı́do ao cinturão de radiação de Van Allen. No entanto, notamos que este o excesso
observado está em coincidência temporal com as observações dos excessos ao nı́vel do solo.
Atualmente, esta é uma observação empı́rica e estudos futuros de associações semelhantes
deverão ser realizadas para um aprimoramento deste modelo.
O fluxo de prótons do GOES-13 está tipicamente ligado aos eventos solares transientes,
e é geralmente usado para classificar o evento de tempestade de radiação (solar radiation
rtorms). A observação do aumento na taxa de contagem de detectores ao nı́vel do solo em
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Figura 4.5: Comparação entre a taxa de contagem de múons com bin de 1 hora no telescópio New -Tupi
(painel superior) e os parâmetros do vento solar (densidade e velocidade) medidos pela espaçonave ACE
(painéis central e inferior) no perı́odo de 25−31 de agosto. A área sombreada indica o horário de passagem
da estrutura HCS e a seta vertical mostra a chegada de um choque, associado a um fluxo de alta velocidade
do vento solar em 28 de agosto.

coincidência temporal com o aumento registrado pelo satélite GOES-13 demonstra que o
fluxo primário possui uma componente de alta energia, isto é, o excesso observado ao nı́vel
do solo requer partı́culas primárias com energia acima de GeV. Um mecanismo capaz de
explicar como as partı́culas foram injetadas também se faz necessário.
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O mecanismo de aceleração devido a choques é provavelmente um dos mais utilizados
e conhecidos mecanismos de aceleração de partı́culas na astrofı́sica e na fı́sica espacial.
Choques múltiplos podem estar presentes simultaneamente no vento solar, produzindo
uma multiplicidade de escalas de tempo e determinando as escalas máximas de energia
das partı́culas que variam de evento para evento. Esta componente energética situa-se
na cauda do espectro de alta energia, e somente as instalações terrestres são capazes de
realizar essas medições. Isto deve-se ao fato do fator geométrico dos detectores em solo
serem maiores do que os que estão abordo de espaçonaves e satélites, sendo então suficiente
para medir as baixas intensidades de partı́culas aceleradas por choques na maior faixa de
energia. Estas medições são realizadas através dos chuveiros atmosféricos de partı́culas.
Como o detector New -Tupi está localizado ao nı́vel do mar, espera-se que o sinal excedente seja composto principalmente de múons originados por ı́ons, isto é, ı́ons acelerados
por choque nas bordas frontais das zonas de transição entre e os fluxos de vento solar rápido
e lento. Na maioria dos casos, a injeção de partı́culas de vento solar supersônico, como os
elétrons, é comumente dirigida nas regiões polares. O resultado a injeção destas partı́culas
nas regiões polares da Terra são as lindas auroras e também a formação de espécies de
NOx devido ao aumento da componente nucleônica do vento solar.
No entanto, partı́culas de alta energia também podem atingir latitudes médias, incrementando a formação de NOx . Os processos NO + O3 ⇒ NO2 + O2 e NO2 + O ⇒ NO+O2
têm consequências para a quı́mica mesosférica, como a depleção temporal da camada de
ozônio, fazendo com que interações causadas pela passagem de fluxos de alta velocidade
do vento solar pelo nosso planeta seja um tópico importante para entender como o clima
espacial afeta a Terra (Seppala et. al., 2007; Kavanagh e Denton, 2007).

4.3 Análise dos dados do telescópio New-Tupi durante o perı́odo 26−28
de agosto de 2015
Como se pode notar, o nı́vel de confidencia do sinal do decréscimo Forbush e o pico
estreito não são altos (∼1%). Aqui, analisamos os dois sinais observados no telescópio
New -Tupi e também no México NM. Para realizar esta análise nós usamos a transformada
de onda contı́nua (continuous wavelet transform - CWT), estudando as informações obtidas
de acordo com o mapa de frequência−tempo (Torrence e Compo, 1998; Rybak, Antalova
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e Storini, 2001). O espectro de Fourier de um sinal representa o conteúdo de frequência
do sinal, o próprio sinal está no domı́nio do tempo. Nos mapas de frequência−tempo,
o espectro de frequência é dado para cada intervalo de tempo, de modo que se possa
ver a evolução das frequências. Os espectros da CWT que foram obtidos para os dados
combinados entre os detectores New -Tupi e o México-NM são apresentados na Figura 4.4
(painel inferior). Neste caso, ambos os sinais mostram a alta variação de potência. A
alta potência (variância) é indicada pela cor vermelha, enquanto baixa potência é indicada
pela cor azul. É possı́vel observar que e o decréscimo Forbush e o pico estreito formado
pelo excesso de partı́culas (notáveis em áreas com o gradiente de cor) são corretamente
identificados no mapa CWT e estão temporalmente correlacionados com as séries temporais
da taxa de contagem observada pelo telescópio New -Tupi e do México-NM, no perı́odo
24−31 de agosto de 2015 (painel superior).
4.3.1 Tempo de recuperação do decréscimo Forbush
O intervalo de tempo de recuperação do decréscimo Forbush pode ser definido como
o tempo necessário para a taxa de contagem do detector retornar da depressão máxima
para o nı́vel anterior, isto é, o nı́vel pré-FD. Normalmente, a forma da fase de recuperação
de um FD (Usoskin et al., 2008), especialmente no caso de eventos Forbush causados
por CMEs, pode ser aproximada por uma função de recuperação exponencial do tipo
I = I0 − A exp[−t/τ ], onde A é a amplitude (do decréscimo) e τ é o tempo de recuperação
caracterı́stico. No presente caso, a situação é mais complexa devido a vários fatores descritos nas seções anteriores.
Por pelo menos dois dias após o FD de 25−26 de agosto de 2015, a taxa de contagem não
mudou significativamente, podendo ser descrita por uma função quase plana. A duração
total (desde o inı́cio até o tempo de recuperação) foi aumentada (veja a Figura 4.1 e a
Figura 4.3, painéis superiores). Além disso, há um aumento repentino na taxa de contagem
de detectores ao nı́vel do solo. A Figura 4.6 (painel superior) resume a situação, onde a
curva preta (∼70 horas após o inı́cio do FD) mostra um ajuste não linear de nossos dados.
O tempo de recuperação é estimado aqui como sendo τ =(62±6) horas.
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Figura 4.6: Painel superior: variações (em porcentagens) das taxas de contagens observadas no telescópio
múons New -Tupi e no México-NM, em 24−31 de agosto de 2015. Para estimar o tempo de recuperação do
decréscimo Forbush, usamos um ajuste não linear dos dados, com uma função exponencial (curva preta).
Painel inferior: Uma representação de frequência de tempo dos dados combinados (New -Tupi e MéxicoNM) para o mesmo perı́odo usando a análise de transformada de onda contı́nua (continuous wavelet
transform - CWT). A barra de cores vertical indica a potência relativa (variância). A alta potência é
indicada pelas cores quentes (vermelhas), enquanto a baixa potência é indicada pelas cores frias (azuis).
Os intervalos correspondentes à queda (26 de agosto de 2015) e ao pico estreito (28 de agosto de 2015)
observados na taxa de contagem são facilmente identificados.
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Seção 4.3. Análise dos dados do telescópio New-Tupi durante o perı́odo 26−28 de agosto de 2015

4.3.2 Fluência estimada
Em 28 de agosto de 2015, no horário ∼16:40 UT (às 13:40, no horário local), o campo
de visão do telescópio New -Tupi vertical estava perto da direção do impacto do fluxo de
alta velocidade do vento solar com a Terra. Para obtermos informações sobre a energia
injetada na atmosfera da Terra durante o aumento da taxa de contagem em 28 de agosto de
2015, devemos calcular a fluência. A primeira tarefa é estimar o fluxo de fundo dos múons
observados no telescópio vertical, isto é, a taxa de contagem de background. Para isto,
usaremos a relação fluxo=taxa/G, onde taxa calculada é a taxa de contagem do telescópio
vertical e G é o fator geométrico do telescópio vertical, G=6700 cm2 sr (Sullivan, 1971).
Usamos a taxa de contagem do dia 27 de agosto de 2015 como o background da taxa de
contagem. Tendo em conta que a eficiência da taxa de contagem do telescópio é de cerca
de 95% (Fauth et. al., 2015), o fluxo vertical de fundo pode ser estimado da seguinte forma

I0 =

taxa
= (5.9 ± 0.7) × 10− 3 (cm2 s sr)− 1 .
G

(4.1)

Este valor está de acordo com o fluxo de múons vertical obtido ao nı́vel do mar em
locais quase equivalentes (Pal et. al., 2012).
A segunda tarefa é obter o valor do excesso de múons observado acima do background
da taxa de contagem, isto é, o sinal no telescópio. O tempo de duração do sinal foi de
T =5.82 hora. A taxa de contagem média durante este perı́odo (sinal (S) mais background
(B)) foi CS+B =(37.8±4.5) Hz. Também avaliamos a taxa de contagem de background,
usando o perı́odo de 24 horas do dia anterior (27 de agosto de 2015). O valor médio da
taxa de contagem do background foi de CB =(37.5±4.5) Hz. Assim, a variação da taxa de
contagem devido ao excesso observado é
CS+B − CB
0.25
=
= 7.4 × 10−3 .
CB
37.53

(4.2)

De forma semelhante, podemos escrever
fluxo (sinal)
Isinal
=
= 7.4 × 10−3 ,
−3
fluxo (Background)
5.9 × 10 (cm−2 s−1 sr−1 )

(4.3)

obtendo o seguinte fluxo vertical (sinal) ligado ao impacto do fluxo de alta velocidade

Isinal (E ≥ 0.1GeV) = (4.4 ± 0.5) × 10−5 (cm−2 s−1 sr−1 ).

(4.4)
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No entanto, o fluxo de múons observado não são provenientes apenas da direção vertical.
Como uma boa aproximação, a dependência angular do fluxo de múons com o ângulo
zenital, θ, pode ser considerada como I(θ) = I(θ = 0)cosn (θ), com n∼2, para múons na
faixa de MeV−GeV. Então, realizamos a integração ao longo do ângulo sólido ao redor da
direção vertical para obtermos

Z

Z

θ2

cos (θ)dΩ = 2πI0

Nµ = Isinal
Ω

=

n

cosn (θ) sin(θ)dθ

θ1


2πIsinal
cosn+1 (θ1 ) − cosn+1 (θ2 ) ,
n+1

(4.5)

aqui tomamos os valores de θ1 =0◦ e θ2 ≈26◦ . O ângulo θ2 define a abertura angular efetiva
do telescópio. Assim, o fluxo de múons associado ao excesso observado pode ser estimado
como

Nµ = (2.5 ± 1.0) × 10−5 (cm−2 s−1 ).

(4.6)

A terceira tarefa é estimar a fluência observada ao nı́vel do solo. Esta quantidade pode
ser obtida fazendo

FS (x, t) = Nµ × Ethr × T
= (5.2 ± 1.1) × 10−2 GeV/cm2 = (8.3 ± 0.2) × 10−5 erg/cm2 ,

(4.7)

onde Ethr =0.1 GeV é o limite inferior de energia, o valor do tempo T =5.82 horas é referente
a duração do excesso na taxa de contagem. Gostarı́amos de salientar que esse valor da
fluência observada é apenas o limite inferior. A fluência das partı́culas de alta energia
injetadas no topo da atmosfera deve ser superior a esses valores.
4.3.3 Dependência com a rigidez magnética de corte
A resposta da magnetosfera terrestre aos distúrbios interplanetários pode ser estudada
com o uso de monitores de nêutrons, analisando as variações temporais da taxa contagem
de nêutrons em diferentes locais ao redor do globo terrestre, cada local com sua sua respectiva rigidez de corte vertical. Na maioria dos casos, a amplitude do decréscimo Forbush
observado e a dependência da rigidez de corte vertical podem ser descritos por uma lei de
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potência (Lockwood, Webber e Debrunner, 1991). A Figura 4.7 (painel superior) mostra
um gráfico de dispersão da rigidez de corte versus a amplitude do FD de acordo com os
dados em tempo real da rede Neutron Monitor Database (NMDB) em 26 de agosto de
2015. Neste trabalho, nós ajustamos os dados usando o ajuste de mı́nimos quadrados e
estimamos o ı́ndice da lei de potência como γ = −0.43±0.09, ou seja, o intervalo relatado
anteriormente para o decréscimo Forbush associado as CMEs (Cane, 2000). Os quadrados
sólidos mostram as observações do New-Tupi. Assim, mostramos que para o evento de 26
de agosto, as observações estão de acordo com o cenário fı́sico atualmente aceito que indica
o auto-similaridade da natureza do decréscimo Forbush em diferentes regimes de rigidez
magnética de corte (Raghav et. al., 2014).
Usando a mesma abordagem e os mesmos detectores ao nı́vel solo, também investigamos
a dependência da rigidez para o excesso de partı́culas em 28 de agosto de 2015. O resultado
é mostrado na Figura 4.7 (painel inferior), onde o nı́vel de confidência do excesso observado
é plotado versus o corte de rigidez geomagnética. O ı́ndice de lei de potência parece ser
menos pronunciado, seu valor estimado é β = −0.18±0.07.

4.4 Considerações finais
Analisamos a associação entre a variação do fluxo de múons no nı́vel do solo, registrada
pelo telescópio New -Tupi, e a tempestade geomagnética de 25−29 de agosto de 2015 devido
a efeitos transitórios da CME de 22 de agosto. O telescópio de múon New -Tupi observou
um decréscimo Forbush desencadeado por esta tempestade geomagnética, com inı́cio em
26 de agosto de 2015.
Estes estudos foram realizados juntamente com dados obtidos por detectores espaciais
(ACE, GOES) e outros experimentos baseados em Terra. Depois que a Terra atravessou
uma folha de corrente heliosférica (HCS), um aumento súbito no fluxo de partı́culas foi
observado em 28 de agosto de 2015 por espaçonaves e por detectores de partı́culas localizados ao nı́vel do solo. Estas observações estão em coincidência temporal com o impacto do
fluxo de alta velocidade do vento solar (HSS). Examinamos possı́veis fontes para o pico nos
detectores de partı́culas em solo no dia 28 de agosto de 2015. Este perı́odo de observação
expõe uma condição complexa no clima espacial, onde foi observado os efeitos persistentes
de uma CME, o cruzamento da Terra por uma estrutura HCS e o impacto do fluxo de alta
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Figura 4.7: Dependência da rigidez de corte local e da amplitude do FD em 26 de agosto de 2015 (painel
superior), além do nı́vel de confiança máximo (em porcentagens) do aumento de partı́culas ao nı́vel do
solo em 28 de agosto de 2015 (painel inferior). Em ambos os casos, os dados do Banco de Dados da
rede mundial de monitores de nêutrons (NMDB) (cı́rculos azuis). Os quadrados vermelhos mostram a
observação dos telescópios New -Tupi para o evento estudado.

velocidade do vento solar.
Nosso resultado mostra possı́veis evidências de uma injeção prolongada de partı́culas
energéticas (na faixa de GeV) na atmosfera terrestre, impulsionada pelo HSS. No entanto,
um efeito de focagem residual do cruzamento da estrutura HCS e a modulação dos raios
cósmicos não pode ser excluı́do. Mais observações experimentais são necessárias para obter
melhores restrições estatı́sticas.
Apesar do fato de que tanto o decréscimo Forbush (FD), quanto o aumento de partı́culas
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ao nı́vel do solo mostram uma pequena amplitude (∼1%), descobrimos que existe um
alto poder variância obtida através da análise dos espectral através da técnica CWT.
Estudos prévios da alta amplitude de FD (acima de 10%) mostraram mecanismos fı́sicos
comuns, como turbulências no campo magnético associados a choques e CMEs, que são
caracterizados por um ı́ndice de lei de potência. Aqui descobrimos que a amplitude do FD
de baixa intensidade e o nı́vel de confiança do excesso de partı́culas na rigidez de corte de
diferentes regimes também seguem um comportamento de lei de potência.
Além disso, o limite inferior da fluência obtida, sendo 1.4×10− 4 erg cm− 2 . A energia
injetada na atmosfera superior durante ∼350 min deve ser maior que esse valor. Isso
poderia ter consequências para a quı́mica atmosférica, como por exemplo, a criação de
espécies de NOx que pode levar a um aumento da depleção de ozônio (Seppala et. al.,
2007). Este tópico também requer um estudo mais aprofundado.
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Capı́tulo

5

Partı́culas solares energéticas em novembro de 2014
Em 1 de Novembro de 2014, por volta das 15:00 UT, o satélite GOES-13 observou um
aumento no fluxo de prótons (E >10 MeV) que alcançou brevemente o nı́vel de tempestade
de radiação nı́vel-S1 (menor), na escala NOAA, várias vezes entre às 21:00−23:00 UT em
2 novembro de 2014. Em coincidência temporal com o inı́cio da tempestade de radiação,
vários detectores terrestres localizados no lado diurno da Terra, em ambos os hemisférios,
observaram um excesso de partı́culas quase simultâneo. Apesar de um efeito de anisotropia
não poder ser descartado devido a baixa amplitude do evento, a correlação temporal entre
os sinais sugere uma conexão fı́sica real entre eles. Discutimos possı́veis mecanismos fı́sicos
que podem ser responsáveis pelo evento de partı́culas solares energéticas (solar energetic
particles - SEP). Consideramos uma combinação de eventos solares eruptivos na região
oeste do Sol, aceleração de partı́culas por choques induzidos por uma CME e o efeito da
passagem de corrente heliosferica (heliospheric current sheet - HCS) que proporcionou uma
conexão magnética Sol−Terra. Destacamos dados experimentais do detector de múons
New -Tupi, ainda em fase de instalação e calibração operando no modo escalar (scaler
mode). As observações realizadas ao nı́vel do solo em diferentes localidades e a correlação
com observações de satélite indicam que o excesso de múons observado pelo New -Tupi
não foi um evento local. Além disso, assumindo um espectro de energia do tipo lei de
potência para este evento SEP, obtemos um expoente β= −3.48±0.77. Este espectro de
energia mostra que o sinal do New -Tupi é consistente com o fluxo de prótons observado
pelo GOES-13. Os resultados destes estudos ainda estão sendo preparados para serem
submetidos.
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5.1 Atividade solar em 1 de novembro de 2014
No dia 1 de novembro de 2014, diversas erupções solares foram observadas. O dia
começou com uma grande erupção de um filamento solar na região sudeste do Sol, localizada em S22E52 (coordenadas do disco solar). Este evento foi associado a uma erupção
solar de classe-C2.7 (solar flare) de longa duração duração, que começou às 04:44 UT, atingiu o pico às 05:34 UT e terminou às 07:05 UT. A erupção de um filamento solar, também
é conhecido como Hyder flare 1 (Hyder, 1967). Além disso, o flare C2.7 foi acompanhado
por uma rápida ejeção de massa coronal (coronal mass ejection - CME) ejetada a partir
do membro solar leste, às 05:12 UT, que se propagou na região oeste do plano elı́ptico.
No decorrer deste mesmo dia, houve um evento no membro solar ocidental, um flare
classe-C4.5 começando às 09:20 UT, seguido por quatro explosões2 de classe-C na borda
leste do Sol no perı́odo ∼10:20−18:20 UT, como pode ser visto na Figura 5.1 (painéis
superiores). Por volta de ∼15:00 UT o satélite GOES-13 detectou um aumento no fluxo
de prótons de E >10 MeV, como pode ser visto na Figura 5.1 (painéis centrais).

5.2 Observações ao nı́vel do solo
Apesar do excesso observado pelo GOES-13 não atingir o valor nominal de 10 partı́culas
×(cm2 s sr)−1 , necessário para classificar o evento como sendo de nı́vel-S1 (menor) na
escala NOAA de tempestades de radiação, vários detectores localizados ao nı́vel do solo
observaram um excesso de partı́culas secundárias em coincidência temporal com a SEP
observadas pelo instrumento espacial. O detector New -Tupi, ainda em fase de calibração
e operando no modo scaler, detectou um excesso de múons com amplitude de ∼2.0%
(Figura 5.1, painéis inferiores). Este excesso observado ao nı́vel do solo pode ser uma
indicação da cauda do espectro de alta energia do evento SEP estendendo-se até a faixa de
energia GeV. Os painéis na Figura 5.1 mostram os perfis temporais da taxa de contagem
dos múons com o bin de 30 min em 1 de novembro (à esquerda) e para o perı́odo de 1−2
de novembro (à direita). Um excesso na taxa de contagem também foi observado por
1

Um Hyder flare ocorre quando uma região solar entra em erupção mesmo estando longe de qualquer

região ativa de manchas solares. Esta erupção solar ocorre geralmente devido ao desprendimento de um
filamento solar.
2
Disponı́vel em https://tesis.lebedev.ru/en/sun_flares.html?m=11&d=1&y=2014.
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Figura 5.1: De cima para baixo, os painéis mostram a comparação entre as formas de curva de luz
do fluxo de raios-X do satélite GOES-15 (painéis superiores) para dois comprimentos de onda 0.5−4.0
A (azul; inferior) e 1.0−8.0 A (vermelho; superior), os perfis temporais do fluxo de prótons energéticos
(acima de 5, 10, 30 e 50 MeV) observados pelo satélite GOES-13 e a taxa de contagem de múons para 30
minutos no telescópio New -Tupi (scaler mode), em 1 de novembro de 2014 (lado esquerdo) e no perı́odo
de 1−2 de novembro de 2014 (lado direito). As linhas horizontais nos painéis centrais indicam o limiar de
tempestade de radiação nı́vel-S1. As linhas vermelhas verticais indicam o inı́cio do aumento no fluxo de
prótons medido pelo GOES-13. As áreas sombreadas verticais são: o flare classe-C2.7 associado a uma
grande erupção filamentar (Hyder flare) que ocorreu entre as 04:00−06:00 UT, em 1 de novembro 2014; o
flare classe-C4.5 na parte ocidental do Sol que atingiu o pico às 9:38 UT, em 1 de novembro de 2014; e o
flare classe-C9.4 às 20:44 UT, em 2 de novembro de 2014. O tempo é expresso em coordenadas de tempo
universal (UT).

monitores de nêutrons (neutron monitors - NMs) em diferentes locais em associação com o
inı́cio da parte ascendente do fluxo de prótons energéticos observado pelo GOES-13: com
uma amplitude ∼2.0% no Polo Sul-NM, ∼1.4% no Mexico-NM e ∼1.7% no Nain-NM. O
excesso de partı́culas começa após cerca de ∼15:00 UT, e o pico é observado pelos NMs
quase simultaneamente a cerca de ∼17:30 UT (ver Figura 5.2).
Uma possı́vel explicação para este excesso pode ser a anisotropia dos raios cósmicos
galácticos, devido a variações diária do fluxos destas partı́culas. No entanto, a coincidência
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temporal entre o excesso observado no GOES-13 e o súbito aumento na contagem dos detectores em solo é um forte argumento para acreditarmos que os eventos estão relacionados.
Além disso, como veremos na Seção 5.3.1, o efeito da presença do braço da estrutura HCS
próxima a região que originou a SEP, além da coerência do espectro de energia apresentada
na Seção 5.4, servem de embasamento para essa interpretação.
É importante ressaltar que esse evento não satisfaz as definições necessárias para ser
identificado como um evento conhecido como aprimoramento ao nı́vel do solo (GLE) (ver
Seção 1.3.1) uma vez que o excesso observado foi de no máximo 2.0% no Polos Sul-NM e
no New -Tupi. O aumento no fluxo de prótons observado pelo satélite GOES-13 também
é insuficiente para ser classificado como tempestades de radiação de nı́vel-S1. No entanto,
a SEP foi capaz de produzir um excesso de partı́culas em escala global, que foi observado
por vários detectores ao nı́vel do solo localizados no lado diurno da Terra às ∼15:00 UT
em 1 de novembro de 2014.
No dia seguinte, em 2 de novembro, a atividade solar estava em nı́veis baixos a maior
parte do dia, com duas explosões fracas da classe-C no lado leste do sol. O fluxo de prótons
do GOES-13 atingiu 10 pfu (tempestade de nı́vel-S1) algumas vezes depois de ∼21:00 UT
e durante uma hora entre 22:00−23:00 UT. Este aumento de prótons ocorreu em proximidade a um flare classe-C9.4, às 20:44 UT de um local solar próximo ao membro nordeste
(N15E89). De acordo com a base de dados das erupções solares Tesis 3 , não havia nenhuma
região ativa associada ao flare classe-C9.4. No entanto, este flare é associado a CME 0018
do catálogo CACTus4 (Robbrecht, Berghmans e Van der Linden, 2009; Robbrecht e Berghmans, 2004). O catálogo CACTus é baseado nas imagens do coronógrafo LASCO−c25 a
bordo da espaçonave SOHO6 que orbita o ponto de Lagrange L1. Segundo o CACTus,
a CME 0018 produziu choques próximos a ∼270 graus do plano eclı́ptico, contribuindo
para que o aumento no fluxo de prótons atingisse o nı́vel-S1, a condição de tempestade de
radiação às 21:36 UT, em 2 de novembro. A Figura 5.1 (primeiro painel direito, região
sombreada rosa; painel central direito) e Figura 5.2 (painel superior) resumem a situação.
3
4

Disponı́vel em http://tesis.lebedev.ru/en/sun_flares.html?m=11&d=2&y=2014.
O CACTus é um sistema de rastreamento de CME assistido por computador (Computer Aided CME

Tracking - CACTus).
5
Large Angle and Spectrometric Coronagraph - LASCO.
6
Solar and Heliospheric Observatory - SOHO.
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Figura 5.2: Comparação entre o perfil temporal do fluxo de prótons observados pelo satélite GOES-13
(painel superior), as taxas de contagem de 30 min (impulso por segundo) da componente nucleônica de
raios cósmicos obtido do South Pole-NM (segundo painel), México-NM (terceiro painel), Nain-NM (quarto
painel) e os dados do telescópio de múons (scaler mode) New -Tupi (painel inferior) no perı́odo de 1−3 de
novembro de 2014. A seta indica o tempo quando o fluxo de prótons atingiu brevemente o limiar de 10
pfu (nı́vel-S1 de tempestade). A linha horizontal indica o nı́vel de tempestade de radiação nı́vel-S1.

5.3 Origem das partı́culas solares energéticas em 1 de novembro de 2014
Um cenário possı́vel para explicar a origem do evento SEP considera a atividade solar
ocorrida no limbo oeste, quando a região solar ativa AR 12192 já não estava mais visı́vel.
Esta condição leva em conta algumas condições interplanetárias especı́ficas que ocorreram
em 1 de novembro de 2014. A região solar ativa AR 12192 foi até o momento (abril de 2019)
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a maior mancha solar observada no atual ciclo solar 247 . A Figura 5.3 mostra uma imagem
de AR 12192, obtida pelo observatório solar dinâmico (Solar Dynamics Observatory - SDO)
utilizando o equipamento HMI8 , em 26 de outubro (seis dias antes da explosão solar classeC4.5).

Figura 5.3: Manchas solares em 26 de outubro de 2014, com destaque para AR 12192. Esta foi uma das
regiões mais intensamente explosivas do ciclo solar 24. Crédito: SDO/HMI.

Apesar de AR 12192 ser uma região ativa bem intensa9 , seu transito através do disco
solar não produziu CMEs ou tempestades de radiação direcionados à Terra. Em 1 de
novembro de 2014, AR 12192 estava oculta (quando vista da Terra), havia virado a borda
do limbo oeste, estando encoberta pela própria circunferência do Sol. No entanto, um flare
classe-C4.5 foi detectado10 sendo esta a provável origem da SEP.
A Figura 5.4 mostra uma atividade adicional do membro ocidental (mais provavelmente
do AR 12192) que culminou na produção da CME 0003, às 07:00 UT, em 1 de novembro. Segundo o catálogo CACTus a CME 0003 possui uma largura angular da=14◦ , um
angulo principal pa=306◦ e produziu choques com velocidade máxima de ∼2000 km s−1 .
7

Informação retirada do site space weather live. Disponı́vel em https://www.spaceweatherlive.com/

en/solar-activity/top-25-sunspot-regions/solar-cycle/24.
8
Helioseismic and Magnetic Imager - HMI.
9
No total, AR 12192 foi responsável por 6 erupções solares classe-X, 35 classe-M e 73 classe-C.
10
Disponı́vel em http://tesis.lebedev.ru/en/sun_flares.html?m=11&d=1&y=2014.
Porém,
de acordo com http://www.lmsal.com/solarsoft/ssw/last_events-2014/last_events_20141104_
1121/index.html a origem desta erupção solar foi AR 12194, também na borda oeste do disco solar.
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Figura 5.4: Painel esquerdo: imagem da CME 0003, às 07:00 UT, em 1 de novembro de 2014. O tempo
de ejeção da CME 0003 foi ∼1 hora, era uma CME de largura estreita (da=14◦ ) e com pa=306◦ , perto da
região oeste do plano da eclı́ptica. Painel direito: A distribuição da velocidade da CME 0003 em função
do ângulo e da posição. Crédito: SOHO/LASCO-c2 e o catálogo de CME CACTus, de onde foi tirado o
número das CMEs. (Robbrecht e Berghmans, 2004; Robbrecht, Berghmans e Van der Linden, 2009).

É geralmente estabelecido que os eventos SEPs são produzidos em erupções solares, estando associados aos solar flares e CMEs. Normalmente, pode haver duas classes distintas
de eventos SEP, impulsivos e graduais (ver Seção 1.3.1). Se o inı́cio de um excesso de
partı́culas é quase coincidente (se houver uma boa conexão magnética) em relação ao pico
do fluxo de raios-X, então é provável que seja causado por um solar flare.
No entanto, se o inı́cio do excesso de partı́culas é significativamente atrasado (∼horas)
a partir do flare associado, então pode ser uma indicação de que a aceleração da SEP
ocorreu por choques11 , ao invés de um mecanismo de emissão direta destas partı́culas.
5.3.1 Conexão Sol−Terra e o efeito da folha de corrente heliosferica
A configuração de AR 12192 no limbo oeste, já oculta pela própria circunferência do Sol,
requer que as partı́culas energéticas (prótons e ı́ons) ejetadas para o meio interplanetário
durante a explosão solar fossem deslocadas longitudinalmente para alcançar a Terra. Neste
sentido, a presença da folha de corrente heliosferica criou condições favoráveis ao transporte. De fato, esta condição é similar ao evento estudado por Augusto et al. (2019)
11

É importante ressaltar que em caso de um atraso significativo não se pode descartar que outros

processos possam estar envolvidos.
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durante o GLE#72 em setembro de 2017. Para ambos os eventos a presença da estrutura
HCS próxima a região ativa é decisiva sobre as propriedades de propagação das SEPs.
Os efeitos da folha heliosferica sobre as propriedades de propagação de partı́culas solares,
como as SEPs, dependem da localização da fonte em relação a estrutura HCS (Henning,
Scherrer e Hoeksema, 1985; Fengsi e Dryer, 1991; Xie et al., 2006). A modulação do SEP
também depende da configuração magnética (A>0 ou A<0) do campo magnético interplanetário. Os eventos SEPs ocorridos próximos a uma estrutura HCS proporcionam o efeito
drift para partı́culas através de uma ampla gama de longitudes na configuração A>0, e
através das latitudes na configuração A<0 (Battarbee, Dalla e Marsh, 2018).
De fato, simulações tridimensionais de Monte Carlo mostram que a propagação de SEPs
com energias de 1 a 800 MeV (Battarbee, Dalla e Marsh, 2017, 2018), sofrem influencia
da folha de corrente heliosferica próximo ao plano eclı́ptico. Os resultados mostram que a
presença da HCS próximo a partı́culas de altas energias desempenha um papel importante
no transporte longitudinal das partı́culas solares energéticas permitindo que o transporte
ocorra sobre 180◦ de longitude, ou seja, prótons podem alcançar regiões distantes da longitude de origem do flare. Sob a configuração A>0 , prótons derivam preferencialmente
para regiões orientais, enquanto que sob a condição A<0, prótons derivam preferencialmente para regiões ocidentais. No entanto, em ambos os casos, uma fração de prótons
está confinada na vizinhança da HCS. A folha heliosférica é um importante fator que pode
melhorar uma conexão magnética direta entre o Sol e a Terra (Augusto et al., 2019).
A Figura 5.5 mostra modelo WSA-Enlil12 (Odstrcil, 2003).

O modelo mostra as

condições da heliosfera previstas para 1 de novembro às 9:00 UT. É possı́vel notar na
previsão do modelo que no momento da erupção solar a Terra estava atravessando uma folha de corrente heliosferica (HCS). A folha de corrente heliosferica é uma zona de transição,
onde o campo magnético solar muda sua polaridade, ou seja, do positivo (norte) para negativo (sul) (Wilcox e Ness, 1965; Israelevich et al., 2001; Mursula e Hiltula, 2003; Foullon
et al., 2009). A HCS passa pela Terra várias vezes durante o perı́odo de rotação de 27 dias
do Sol. No entanto, após cada rotação, a estrutura do HCS pode sofrer modificações, novas
subestruturas podem aparecer e a orientação principal pode ser altamente distorcida. A
deriva de partı́culas carregadas (drift) é eficaz ao longo da da estrutura HCS (Usoskin et
12

Esse é um modelo de previsão baseado na fı́sica da heliosfera. Disponı́vel em https://www.swpc.

noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction.
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al., 2008; Strauss et al., 2012).

Figura 5.5: Captura de tela do modelo WSA-Enlil que mostra a densidade (superior) e a velocidade
(parte inferior) do vento solar em 1 de novembro de 2014. A Terra (marcada como o cı́rculo verde) cruza
a estrutura HCS às 9:00 UT. O Sol é mostrado pelo cı́rculo amarelo, e os cı́rculos vermelho e azul são as
espaçonaves STEREO Ahead (STEREO-A) e STEREO Behind (STEREO-B) respectivamente. Crédito:
NOAA/SWPC WSA-Enlil model.

A Figura 5.5 ilustra a situação ocorrida em 1 de novembro de 2014, quando um braço
da estrutura HCS é originado no limbo ocidental do Sol, perto do local de AR 12192.
Um aumento no fluxo de raios cósmicos também pode ser observado durante o perı́odo
em que a HCS atravessa a Terra. Como vimos anteriormente, no Capı́tulo 4, a estrutura
magnética da HCS é capaz de conduzir os raios cósmicos através do mecanismo chamado
“efeito de arado de neve” (snow plough effect) (Richardson, 2004; Thomas et. al., 2014).
Este efeito ocorre devido as interações co-rotantes, onde o vento solar rápido captura e
comprime o vento solar lento antes dele, aumentando o campo na região comprimida que
atua como uma barreira à propagação dos raios cósmicos galácticos. Uma assinatura tı́pica
do cruzamento de uma HCS é o aumento na densidade de prótons e a rápida mudança no
componente longitudinal φ do campo magnético interplanetário (Thomas et. al., 2014).
Esta assinatura pode ser observada na Figura 5.6 (segundo painel), onde é mostrado os
dados do monitoramento do vento solar realizado pelo instrumento SWEPAM13 , a bordo
13

Solar Wind Electron, Proton, and Alpha Monitor - SWEPAM.

104

Capı́tulo 5. Partı́culas solares energéticas em novembro de 2014

da nave espacial ACE14 , no perı́odo entre 28 de outubro à 5 de novembro de 2014. A área
sombreada indica o tempo aproximado de passagem da HCS.
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Figura 5.6: A variação dos parâmetros do vento solar medidos pelo ACE/SWEPAM no perı́odo de 28
de outubro − 5 de novembro de 2014. De cima para baixo; o campo magnético interplanetário (IMF)
Bt e a componente Bz , o ângulo espiral φ, densidade de prótons, velocidade do vento solar. A área
sombreada indica o perı́odo do cruzamento HCS (definido pela mudança no ângulo magnético, densidade
e velocidade). A linha pontilhada vermelha no terceiro painel mostra a densidade média de prótons.

Ainda na Figura 5.6 podemos notar que após 30 de outubro de 2014, as medições do
IMF Bt (painel superior) refletiram um aumento no campo e a componente Bz do vento
solar variou entre +7 nT e -7 nT antes do cruzamento e entre +14 nT e -7 nT após HCS
14

The Advanced Composition Explorer - ACE.
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cruzar a Terra; o ângulo φ (segundo painel) mudou rapidamente de 145 para 315 graus,
sua orientação mudou de positivo para negativo; a densidade do plasma (terceiro painel)
aumentou para >50 prótons/cm−3 ; e a velocidade do vento solar aumentou de ∼320 km s−1
para um pico acima de ∼550 km s−1 .
A presença da estrutura HCS próxima a região AR 12192 (provável origem do flare)
e sua passagem pelo planeta Terra possibilitou a observação do evento SEP no satélite
GOES-13. Acreditamos que a SEP seja fruto de uma combinação de choques produzido
pela CME, capazes de acelerar as partı́culas e uma configuração favorável passagem da
HCS, facilitando o transporte de partı́culas relativı́sticas para a vizinhança da Terra. De
fato, Augusto et al. (2019) mostraram que as SEPs e os eventos relacionados aos excessos de
partı́culas observados ao nı́vel do solo (GLEs) estão intimamente relacionados à presença
da folha de corrente heliosférica (HCS), sendo que os dois eventos GLEs observados no
atual ciclo solar 24 existe a presença da estrutura HCS conectando a origem do flare
com as vizinhanças de nosso planeta. Para GLEs ocorridas durante ciclo solar 23 essa
configuração se repete para a maioria dos eventos.

5.4 Análise espectral
As observações terrestres de eventos SEP são complementares as observações realizadas
por satélites, pois a observações de raios cósmicos secundários podem revelar a componente
mais energética do evento. Para um estudo mais aprofundado é comum recorrer ao uso
de simulações de Monte Carlo. Esse tipo de técnica nos permite obter a relação entre o
número de partı́culas detectadas pelos detectores ao nı́vel do solo e o fluxo primário de
partı́culas solares energéticas. A resposta do detector ao fluxo primário de partı́culas pode
ser expresso por uma função de rendimento (yield function), isto é, a razão do número de
partı́culas secundárias (múons) ao nı́vel do mar por próton que colide verticalmente com
o topo da atmosfera, em função da energia do próton primário. O uso de uma função de
rendimento é uma maneira usual de estudar a variabilidade espectral e temporal dos eventos
relacionados aos raios cósmicos galácticos e também a partı́culas solares energéticas.
Para calcular a função de rendimento é preciso realizar uma simulação completa de
Monte Carlo levando em consideração alguns parâmetros experimentais, como o limiar de
energia de detecção (threshold ), a eficiência do experimento no processo de detecção e a
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energia de corte devido a rigidez geomagnética (rigidity cutoff ) devido a localidade do
detector.
A Figura 5.7 apresenta a função de rendimento para duas condições geomagnéticas. Os
quadrados pretos mostram a função de rendimento sem nenhum campo geomagnético presente (Poirier e D’Andrea, 2002). Os quadrados abertos vermelhos são para as condições
geomagnéticas da localização do telescópio New -Tupi, região central da Anomalia do
Atlântico Sul (South Atlantic Anomaly - SAA). O corte estabelecido na aproximação de
dipolo para a rigidez geomagnética no sı́tio do New -Tupi pode ser estimado em 9.2 GV (ou
seja, uma energia de 8.3 GeV por nucleon). Devido à presença de campo geomagnético
fraco na região da anomalia há uma pequena contribuição de múons de prótons com energias acima de ∼5.0 GeV. As linhas na Figura 5.7 mostram várias funções de ajuste para
os pontos simulados.

Figura 5.7: Função de rendimento (yield function), ou seja, o número de múons no nı́vel do mar por
próton em função da energia do próton verticalmente incidente. Os quadrados pretos representam cálculos
utilizando o FLUKA. Porém, sem levar em consideração o campo geomagnético (Poirier e D’Andrea,
2002). Os quadrados vermelhos foram calculados utilizando o FLUKA−CORSIKA para as condições
geomagnéticas do experimento New -Tupi. Aqui, apenas partı́culas secundárias com energias acima dos
múons (Eth >0.1 GeV) foram consideradas. As linhas mostram a parametrização utilizada no presente
trabalho.
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A função de rendimento para o sı́tio New -Tupi é mostrada na Figura 5.7 (linha vermelha
pontilhada) e pode ser parametrizada como



S(Ep ) = Aµ Epν exp − (E0 /Ep )λ ,

(5.1)

onde Aµ =(3.6±0.6)×10−2 , ν=9.60±0.18, E0 =25.9±4.8 GeV, λ=1.00±0.20. Os parâmetros
especı́ficos foram calculados em (Augusto et al., 2016) usando o software CORSIKA. O
programa CORSIKA é utilizado para realizar simulações do chuveiro de partı́culas atmosférico. Porém, para descrever a interação hadrônica de baixas energias que ocorrem
nos chuveiros atmosféricos usamos o programa FLUKA como compilador.
Para reproduzir o excesso de múons observado em 1 de novembro de 2014, iremos
supor que os prótons primários fazem parte da componente mais energética do espectro,
com energia na faixa de GeV. Desta forma os prótons solares podem ser descritos por uma
função do tipo lei de potência Ep ≥5 GeV

Np (Ep ) = Ap

Ep
Emin

β
.

(5.2)

Como podemos ver, existem duas grandezas desconhecidas na função de lei de potência
descrita acima. São elas o coeficiente Ap e o ı́ndice espectral β. No entanto, o sinal de
excesso de múons observado nos permite avaliá-los. Primeiro, o número de múons no
sinal do telescópio New -Tupi (operando no modo scaler ) pode ser obtido a partir de uma
convolução entre a função de rendimento S(Ep ) e o espectro primário de partı́culas Np (Ep ).
Assim, obtemos
Z

∞

Iµ (> Eµ ) =


S(Ep )Ap

Emin

Ep
Emin

β
dEp .

(5.3)

A segunda é a fluência de tempo integrada, que pode ser expressa como
Z

∞

Fµ = T × Ω ×

Ap Ep Epβ dEp


,

(5.4)

Emin

onde T =1800 s é a duração do sinal observado no detector New -Tupi, Ω=π sr é o valor
da abertura angular efetiva do experimento New -Tupi no modo scaler. Gostarı́amos de
salientar que na data de 1 de novembro de 2014 o experimento New -Tupi contava apenas
com três de seus quatro detectores em funcionamento (um detector estava em manutenção).
Sendo assim, calculamos o fator geométrico do modo scaler como G=106028.00 cm2 sr. A
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eficiência do processo de detecção estimada para experimento New -Tupi é ∼95 %, e o
excesso de múons observados na taxa de contagem do modo scaler é C=1267. Assim, a
intensidade dos múons observados é dada por

Iµ =

C
= (6.60 ± 1.32) × 10−6 (cm2 s sr)−1 .
GT

(5.5)

Além disso, podemos estimar o limite inferior da fluência do múon como

Fµ = Iµ × T × Ω × Eth = (3.73 ± 0.82) × 10−3 (GeV cm−2 ).

(5.6)

Nesta equação Eth =0.1 GeV, é o limiar de energia de detecção de múons. Assim,
temos um sistema de duas equações não lineares composto pela Equações 5.3 e 5.4, além
de duas incógnitas, Ap e β. Este sistema pode ser resolvido graficamente, encontrando as
interseções das linhas que expressam os valores possı́veis para Ap e β, como pode ser visto
na Figura 5.8.
Através do método gráfico expresso na Figura 5.8 (painel superior) obtemos a melhor
estimativa para o os valores do ı́ndice β= −3.48±0.77 e o coeficiente Ap =(1.12±0.28)×10−4
(cm2 s sr GeV)−1 com um nı́vel de confiança de 68%. Além disso, na Figura 5.8 (painel
inferior) comparamos as observações do experimento New -Tupi com os dados do satélite
GOES-13 em 1 de novembro de 2014. Para esses estudos, assumimos o fluxo integral de
prótons na forma
Z

∞

Ip (> Ep ) =


Ap

Ep

Ep
5 GeV

β
dEp .

(5.7)

Os quadrados pretos mostram o fluxo de prótons obtido com base no excesso de múons
no modo scaler do telescópio New -Tupi (o pico da taxa de contagem). Os triângulos azuis
representam o fluxo de prótons para um dia calmo (valores de background ) observados
pelo satélite GOES-13, e os cı́rculos vermelhos ilustram o fluxo de prótons no momento do
excesso observado ao nı́vel do solo pelo experimento New -Tupi.
Podemos ver que o fluxo de prótons primários obtidos com base nas detecções de múons
do New -Tupi varia de ∼10−8 à ∼10−7 (cm2 s sr)−1 . Tendo posto que o comportamento do
espectro de energia do evento SEP é do tipo lei de potência, podemos ver (por comparação)
que estes valores são consistentes com o fluxo de prótons primários observado pelo satélite
GOES-13. Assim, o excesso de raios cósmicos secundários observado em 1 de novembro
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Figura 5.8: Painel superior: Correlação entre o coeficiente Ap e o ı́ndice espectral para a observação do
New -Tupi. Todos os valores possı́veis de Ap e β compatı́veis com o fluxo de múons observados (linha azul)
e a fluência integrada dos múons F (linha vermelha) são obtidos com base em simulações de Monte Carlo
e cálculos analı́ticos. Estas quantidades são definidas pelas Equações 5.3 e 5.4. Painel inferior: O fluxo
integral de prótons para o evento de 1 de novembro de 2014. Os triângulos azuis e os cı́rculos vermelhos
representam os dados do satélite GOES-13 (ver texto). Os quadrados pretos mostram o possı́vel espectro
de contrapartida obtido com base no sinal de excesso de múons dos telescópios New -Tupi (scaler mode;
valores do pico). A linha cinza horizontal indica a tempestade de radiação nı́vel-S1.

de 2014 pode ser uma indicação da componente de alta energia (faixa de GeV) do evento
SEP.
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5.5 Considerações finais
Neste capı́tulo nós analisamos o evento SEP de 1 de novembro de 2014 e a possı́vel
associação deste a um pequeno excesso de partı́culas observado por detectores localizados
do lado diurno da Terra. Nosso estudo foi baseado principalmente em dados experimentais
adquiridos pelo modo scaler do telescópio de múons New -Tupi, situado numa região de
anomalia magnética (SAA). De acordo com o satélite GOES-13, o fluxo de prótons começou
a aumentar por volta das 15:00 UT em 1 de novembro, porém somente atingindo a condição
de tempestade de radiação nı́vel-S1 (menor) no dia 2 de novembro. O excesso de múons
foi observado com uma amplitude de até 2% pelo experimento New -Tupi (modo scaler )
em coincidência temporal com o inı́cio do evento SEP. Embora este pequeno excesso possa
ser atribuı́do a variação diurna de raios cósmicos ou algum outro tipo de anisotropia,
acreditamos que o evento SEP possa ser a causa deste excesso. Alguns monitores de
nêutrons localizados no lado diurno da Terra também detectaram sinais quase-simultâneos
na taxa de contagem: ∼2.0% no Polo Sul-NM, ∼1.4% no México-NM e ∼1.7% no NainNM. Devido à baixa amplitude, o evento não satisfez a definição padrão de GLE.
Estudamos a possı́vel origem do evento SEP, atividade solar e condições no meio interplanetário em 1 de novembro de 2014. Os dados deste evento foram estudados juntamente
com os dados obtidos por detectores espaciais (GOES e ACE). Nós comparamos o sinal
em detectores de partı́culas no nı́vel do solo em relação aos perfis temporais dos eventos de
erupção solar. Nós mostramos que o atraso observado do evento SEP (∼horas) indicando
que possivelmente houve aceleração das partı́culas solares por choques coronais, ao invés
de um mecanismo de emissão direta (prompt emission).
Uma possı́vel explicação para o transporte das partı́culas solares energéticas é uma
combinação de eventos solares eruptivos ocorridos na região oeste do Sol, aceleração de
partı́culas devido a choques produzidos pela CME associada e o efeito da passagem da
folha corrente heliosferica (HCS) (Augusto et al., 2019), melhorando a conexão magnética
Sol−Terra em 1 de novembro de 2014. Nossa análise mostra um possı́vel efeito especial
no cruzamento HCS, que melhora uma conexão magnética direta entre o Sol e a Terra.
No entanto, admitimos que mais trabalhos são necessário para modelar quantitativamente
esse aspecto, bem como para explorar a possibilidade de que uma combinação especı́fica de
circunstâncias levaria a uma formação e evolução de uma configuração magnética favorável
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que permita fácil acesso dos raios cósmicos solares à Terra.
Com base nos dados do modo scaler do telescópio New -Tupi e assumindo um espectro
de leis de potência para descrever o evento SEP, obtivemos um ı́ndice espectral de energia
β=−3.48±0.77. Além disso, mostramos que o sinal do New -Tupi é consistente com o fluxo
de prótons primários observado pelo satélite GOES-13, o que favorece a interpretação do
excesso observado ao nı́vel do solo ser causado pela SEP. Salientamos ainda que, tradicionalmente, um evento com um pequeno excesso de partı́culas não atrai tanta atenção
quanto os eventos GLE padrão. Até o momento, e de forma anômala, existem apenas dois
GLEs no atual ciclo solar 24. No entanto, esse evento foi detectado em escala global por
detectores de partı́culas situados na face diurna da Terra. Deste modo, eventos deste tipo
podem ter uma importante contribuição para efeitos nas vizinhanças da Terra e para o
clima espacial como um todo, tanto quanto eventos de GLEs padrão.
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Capı́tulo

6
Conclusões

O telescópio de múons New -Tupi está localizado dentro do Instituto de Fı́sica da Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil (22.9◦ S, 43.2◦ W; 5 m acima do nı́vel do
mar), na região que abriga a Anomalia do Atlântico Sul (South Atlantic Anomaly - SAA)
onde a intensidade do campo geomagnético total é a mais baixa do planeta. O experimento
opera continuamente desde junho de 2014 e tem o objetivo de estudar a relação entre os
distúrbios interplanetários que se propagam a partir do Sol. Para entendermos os efeitos
que a SAA exerce no fluxo de partı́culas realizamos simulações de Monte Carlo utilizando
a rotina FLUKA-CORSIKA simulando 106 eventos para prótons primários com energia
fixas em 20 e 50 GeV para os ângulos também fixos em 0 e 45 graus. As simulações que
levam em conta as condições geomagnéticas de vários locais onde estão situados detectores
de partı́culas. Os resultados do FLUKA-CORSIKA mostram que na região de anomalia magnética as partı́culas sofrem uma deflexão menor em relação ao eixo do chuveiro
quando comparado a outros sı́tios de observação com rigidez de corte parecida. Com base
em evidências experimentais e nos resultados preliminares de nossas simulações, acreditamos que a rigidez geomagnéticas de corte no local da anomalia deve ser cerca de um
terço (3.2 GV) do valor proposto pelo modelo de Stoermer (9.2 GV). Este fato implica
que a região da SAA é possivelmente favorável a observação de eventos solares transientes,
inclusive os de pequena escala.
Na realização deste trabalho utilizamos dados do telescópio New -Tupi juntamente com
dados de outros detectores baseados em solo e instrumentos espaciais (ACE, GOES, SDO
e SOHO) para estudar três eventos solares transientes. Foram eles: a tempestade geomagnética de junho de 2015, a tempestade geomagnética de 25−29 de agosto de 2015 e o
evento de partı́culas solares energéticas ocorrido em novembro de 2014.
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O estudo do evento de junho de 2015 mostrou que esta foi uma das maiores tempestades
geomagnéticas do ciclo solar 24. Esta tempestade foi provocada devido a uma das maiores
regiões ativas do Sol no atual ciclo solar 24 (NOAA AR 12371), que produziu várias CMEs
associadas as erupções solares de classe-M próximas ao meridiano central do Sol. Para
este estudo, além dos instrumentos espaciais e monitores de nêutrons, utilizamos dados de
dois outros experimentos baseados em solo: o telescópio de múons Muonca e o detector
de múons CARPET (El Leoncito). As observações realizadas pelos detectores em solo
revelaram decréscimos Forbush associados aos impactos das CMEs. Encontramos uma
boa concordância entre os instrumentos que detectaram os FDs. O primeiro e mais intenso
evento FD ocorreu no dia 22 de junho. A intensidade (depressão) do FD com amplitude
até 4% foi observado pelo telescópio vertical New -Tupi e Muonca (no modo scaler ) em
22 de junho. O detector de raios cósmicos El Leoncito mediu uma amplitude de cerca de
3.7%. Descobrimos que a tempestade mostrou um desenvolvimento em múltiplos estágios
refletido em vários impactos (choques) na magnetosfera da Terra, o que desencadeou numa
intensa tempestade geomagnética.
Foi realizado um cruzamento de dados entre o catálogo CACTus CME, os parâmetros
das tempestades geomagnéticas e os eventos Forbush associados da fase ascendente (2010−2013)
do ciclo solar 24 e mostramos que CMEs de largura angular estreita (da <90◦ ) e principalmente agrupados numa faixa de pa em torno de 270 graus (plano da eclı́ptica) podem ser
geoesfetivas. Este é o caso da CME 0091 de 21 de junho.
No estudo da tempestade geomagnética ocorrida entre 25−29 de agosto de 2015, mostramos que o telescópio New -Tupi observou um excesso de múons ao nı́vel do mar, com
significância de aproximadamente 1.5% e uma coincidência temporal e de intensidade com
observações do monitor de nêutrons localizado no México. O excesso foi observado dia
28 de agosto, quando a magnetosfera da Terra já estava previamente perturbada por uma
CME que atingiu o planeta no dia 22. O excesso foi atribuı́do a aceleração das partı́culas
por choques frontais devido ao fluxo de alta velocidade do vento solar. O estudo mostra
evidências de uma injeção prolongada de partı́culas energéticas (até a faixa de GeV) dentro
do sistema da atmosfera terrestre, impulsionada pelo HSS. No entanto, o fenômeno ainda
não é totalmente compreendido. Também obtivemos o limite inferior da fluência, com valor
de 1.4×10− 4 erg cm− 2 . A energia injetada na atmosfera superior durante ∼350 min deve
ser maior que esse valor. Isso poderia ter consequências para a quı́mica atmosférica, como
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por exemplo, a criação de espécies de NOx que pode levar a um aumento da depleção de
ozônio (Seppala et. al., 2007). No entanto, tópico requer um estudo mais aprofundado.
Finalmente, no estudo do evento de partı́culas solares energéticas ocorrido em novembro
de 2014, relatamos uma possı́vel associação de um pequeno excesso de partı́culas observado
por detectores localizados do lado diurno da Terra com o evento SEP. O excesso de múons
foi observado com uma amplitude de até 2% pelo experimento New -Tupi (modo scaler )
em coincidência temporal com o inı́cio do evento SEP. Além disso, alguns monitores de
nêutrons localizados no lado diurno da Terra também detectaram sinais quase-simultâneos
na taxa de contagem: ∼2.0% no Polo Sul-NM, ∼1.4% no México-NM e ∼1.7% no NainNM. Devido a sua baixa amplitude, o evento não satisfez a definição padrão de GLE.
Apesar de um efeito de anisotropia não poder ser descartado devido a baixa amplitude do
evento, a correlação temporal entre os sinais sugere uma conexão fı́sica real entre eles.
O evento SEP sugere uma combinação entre eventos solares eruptivos ocorridos na
região oeste do Sol, aceleração de partı́culas devido a choques produzidos pela CME associada e o efeito da passagem da folha corrente heliosferica (HCS). Acreditamos que a
folha de corrente heliosferica exerce um importante papel no transporte de SEPs e sua
ocorrência também pode ser associadas a eventos do tipo GLE. De fato, Augusto et al.
(2019) mostram que a HCS está presente nos dois eventos GLE registrados no atual ciclo
solar 24 e na maioria dos eventos observados no ciclo solar 23 (Augusto et al., 2019). Esta
configuração se repete no evento de 1 de novembro de 2014. As análises do excesso observado pelo New -Tupi revelam ı́ndice espectral de energia β=−3.48±0.77 para o evento. O
sinal do New -Tupi é consistente com o fluxo de prótons primários observado pelo satélite
GOES-13, o que favorece a interpretação do excesso observado ao nı́vel do solo ser causado
pela SEP.
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129

Vaquero, J.M., Kovaltsov, G.A., Usoskin, I.G., Carrasco, V.M.S., Gallego, M.C.:2015, Astron. Astrophys., 577, A71. DOI:https://doi.org/10.1051/0004-6361/201525962.
Voelk, H.J., Biermann, P.L.:1988, Astrophys. J., 333, L65. ADS:http://adsabs.harvard.
edu/full/1988ApJ...333L..65V.
Wilcox, J.M., Ness, N.F.:1965, J. Geophys. Res., 70(23), 5793. DOI: https://doi.org/
10.1029/JZ070i023p05793.
Wolf, R.:1861, Mon. Notices Royal Astron. Soc., 21, 77. ADS: http://adsabs.harvard.
edu/full/1861MNRAS..21...77W.
Xie, Y., Wei, F., Xiang, C., Feng, X.:2006, Solar Phys., 238(2), 377. DOI:https://doi.
org/10.1007/s11207-006-0227-x.
Yashiro, S., Gopalswamy, N., Michalek, G., St Cyr, O.C., Plunkett, S.P., Rich, N.B., et
al.:2004, J. Geophys. Res., 109, 7105. DOI:https://doi.org/10.1029/2003JA010282.
Zhang, J., Richardson, I.G., Webb, D.F., Gopalswamy, N., Huttunen, E., Kasper, J.C.,
et al.:2007, J. Geophys. Res., 112(A10), 1, 7105. DOI:https://doi.org/10.1029/
2007JA012321.
Zatsepin, G.T., Kuz’min, V.A.:1966, Ann. Geophys., JETP Lett.(USSR)(Engl.
Transl.), 4. URL: https://www.osti.gov/biblio/4515382.

130

Referências Bibliográficas
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Apêndice

A
Índices Geomagnéticos

Os ı́ndices geomagnéticos são responsáveis por classificar tempestades geomagnéticas
de acordo com a intensidade e duração da perturbação no campo magnético da Terra.
Nesta seção, nós examinamos os indicadores mais amplamente utilizados no monitoramento
de distúrbios na magnetosfera terrestre (Mayaud, 1980). Os ı́ndices geomagnéticos mais
utilizado para monitorarmos perturbações no campo magnético do nosso planeta são os
ı́ndices K, Kp, Dst (Disturbance Storm-Time) e o AE (Auroral Electroject).
A.0.1 Índice K
O ı́ndice K (Bartels et al., 1938) é um ı́ndice local e quase-logarı́tmico, que está relacionado com as variações máximas da componente horizontal de um magnetômetro em
relação a flutuações normais de um dia calmo. As flutuações das medidas de um dia calmo
são os valores padrão das medições. A escala de conversão entre os valores registrados nos
magnetômetros com a escala K (Love, 2011) pode ser vista na Tabela A.1.
Tabela A.1 - Valores de escala usados para converter intervalos de magnetograma em valores do ı́ndice
de distúrbios magnéticos K (Bartels et al., 1938).

K
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
nT 0 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 70 70 - 120 120 - 200 200 - 330 330 - 500 ≤ 500

A.0.2 Índice Kp
O ı́ndice planetário Kp (Menvielle e Berthelier, 1991) é obtido calculando-se a média
ponderada dos valores do ı́ndice K a partir de uma rede de 14 observatórios geomagnéticos1
1

https://geomag.usgs.gov/monitoring/observatories/
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que estão espalhados pelo planeta numa região entre 44 e 60 graus de latitude. O ı́ndice
Kp expressa a atividade magnética em escala planetária com valores que variam de 0 até
9 para cada intervalo de 3 horas expressos em tempo universal. Além disso, o ı́ndice tem
sido continuamente calculado desde 1932, e devido a este longo perı́odo de aquisição de
dados, o ı́ndice é utilizado para estudos de distúrbios magnéticos ocorridos ao longo de
muitos ciclos solares.
Os valores do ı́ndice Kp que são divulgados pelo SWPC2 são valores estimados (Takahashi, Toth e Olson et al., 2001), pois muitos dos observatórios não possuem seus dados
disponı́veis em tempo real. É desta forma que o SWPC monitora o ı́ndice Kp que é estimado em tempo “quase-real” e emite alerta quando o ı́ndice atinge valores crı́ticos. A
intensidade da tempestade geomagnética segundo o ı́ndice Kp pode ser vista na Tabela A.2
Tabela A.2 - Tabela que indica a classificação tempestade geomagnética de acordo com os valores do
ı́ndice Kp (Loewe e Prolss, 1997).

Intensidade da tempestade geomagnética valor do ı́ndice Kp
Fraco
4
Moderado
5
Forte
7−
Muito Forte
8+
Severa
9−
O ı́ndice Kp também está relacionado a escala G de tempestades geomagnéticas que
é comumente utilizada pelo NOAA3 . A escala G corresponde de maneira mais simples
aos efeitos que as tempestades geomagnéticas provocam na Terra. Para isso esta escala
utiliza os valores do ı́ndice Kp como parâmetro, com valores que variam de G14 (Kp=5),
até G55 (Kp=9). Uma descrição mais detalhada da escala G pode ser encontrada em
https://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation.
2

Space Weather Prediction Center (SWPC) https://www.swpc.noaa.gov/
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) http://www.noaa.gov/
4
Na escala NOAA, o nı́vel G1 representa uma tempestade magnética de intensidade fraca, onde os

3

distúrbios magnéticos causam pequenas oscilações nas redes elétricas.
5
Na escala NOAA, o nı́vel G5 representa uma tempestade magnética de intensidade extrema, onde os
distúrbios magnéticos podem causar blackouts em sistemas elétricos e avariar seriamente as espaçonaves
que orbitam a Terra.
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A.0.3 Índice Dst
O ı́ndice Dst (Disturbance Storm Time)6 é responsável por classificar os distúrbios
magnéticos a partir da componente simétrica do anel de corrente que circunda a Terra na
região do equador. Os principais distúrbios observados no Dst são negativos, indicando
diminuições no campo geomagnético. No entanto, existem também variações positivas no
ı́ndice Dst. Estas variações indicam uma compressão da magnetosfera devido aos aumentos
da pressão do vento solar.

Figura A.1: Diagrama esquemático do anel de corrente no plano equatorial geomagnético (?).

O anel de corrente é gerado pela deriva longitudinal de ı́ons com energia entre 10 e 200
KeV provocando alterações na componente horizontal do campo geomagnético H, que são
usadas para construir o ı́ndice Dst (Ganushkina, Pulkkinen e Fritz, 2005). Esta deriva de
partı́culas carregadas ocorre durante a reconexão magnética, que é um processo que ocorre
devido a interação do vento solar magnetizado com o campo geomagnético. Esta interação
faz com que partı́culas energéticas sejam injetadas na magnetosfera interna. O processo
ocorre tipicamente no lado diurno do planeta. No entanto, as linhas do campo magnético
da face diurna são movidas para o lobo da cauda da magnetosfera. Este efeito direciona
o plasma do lado diurno para o lado noturno da Terra, onde ocorre o segundo ponto de
reconexão e o plasma é injetado. A injeção do plasma na magnetosfera interna proporciona
as belas auroras que são observadas em regiões de latitudes elevadas (próximas dos polos).
Durante o processo de reconexão, uma corrente de anel elétrico ao redor da Terra é gerada.
A Figura A.1 mostra algumas das caracterı́sticas importantes do anel de corrente que
6

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/.
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circunda o plano equatorial do planeta. A reconexão magnética ocorre no ponto X, à esquerda, na cauda da magnetosfera, gerando um campo elétrico Ey >0 (em coordenadas
GSM, ver Apêndice D), que direciona o plasma ao redor da Terra. Os ı́ons (em vermelho)
se movem no sentido horário e os elétrons (em azul) no sentido anti-horário e circulam
perto da Terra (a uma distância de aproximadamente três raios da Terra). O resultado
dessa configuração gera a densidade lı́quida do anel de corrente JRC (verde) (Baumjohann
e Treumann, 2012). O anel de corrente JRC é semelhante a uma corrente elétrica passando por um fio circular, onde a corrente direcionada no sentido horário gera um campo
magnético induzido BD ST (cı́rculos tracejados) na direção oposta ao campo geomagnético.
O resultado provoca mudanças no campo na superfı́cie da Terra. Isso causa uma diminuição
no campo geomagnético, que é medido por estações magnéticas que estão distribuı́das ao
redor do planeta próximos a linha do equador.
Tabela A.3 - Tabela que indica a classificação tempestade geomagnética de acordo com os valores do
ı́ndice Dst (Loewe e Prolss, 1997).

Intensidade da tempestade geomagnética Dst (nT)
Fraco
Moderado
Forte
Muito Forte
Severa

≤ −30
≤ −50
≤ −100
≤ −200
≤ −350

O ı́ndice Dst, então, está diretamente relacionado à energia das partı́culas que circundam o anel de corrente e é uma medida da intensidade da tempestade magnética. As
medições possuem um intervalo temporal de uma hora e a unidade da medida é em nano
Tesla (nT). As tempestades geomagnéticas podem ser classificadas usando o ı́ndice Dst de
acordo com a Tabela A.3. É importante ressaltar que este ı́ndice é utilizado desde 1957 até
o presente momento, e tem a Faculdade de Ciências da Universidade de Kyoto, no Japão,
como a grande responsável pelo tratamento dos dados da rede de magnetômetros.
Os ı́ndices Kp e Dst talvez sejam os ı́ndices geomagnéticos mais utilizados, porém eles
mostram comportamentos diferentes durante diferentes tipos de fenômenos ocasionados
pelo vento solar e eles também possuem diferentes sensibilidades aos diferentes sistemas
tempestades (Gonzalez et al., 1994; Huttunen, Koskinen e Schwenn, 2002).
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A.0.4 Índice AE

Tabela A.4 - Tabela que indica a classificação tempestade geomagnética de acordo com os valores do
ı́ndice AE (Loewe e Prolss, 1997).

Intensidade da tempestade geomagnética AE (nT)
Fraco
Moderado
Forte
Muito Forte
Severa

500
700
850
1000
1300

O ı́ndice AE (Auroral Electroject)7 é similar ao ı́ndice Dst, sendo definido a partir
da diferença (em nano Testa) entre os valores superior e inferior das perturbações do
campo magnético causadas pelos anéis de corrente na zona auroral (Davis e Sugiura, 1966).
O ı́ndice é construı́do a partir de medidas das variações da componente horizontal do
campo geomagnético H. Essas variações são registradas por uma série de 15 estações de
magnetômetros que estão distribuı́dos ao longo da zona auroral, em latitudes entre 55 e 78
graus (Meng et al., 2004). A resolução temporal do ı́ndice AE é de 1 min. As tempestades
geomagnéticas podem ter suas respectivas intensidades classificadas utilizando ı́ndice AE
de acordo com a Tabela A.4.

7

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ae_realtime/index.html
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Figura B.1: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado no Polo Sul, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.2: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado no Polo Sul, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.3: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado em Thule, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.4: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado em Thule, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.5: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado em Nain, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.6: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado em Nain, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.7: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado em Apatity, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.8: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado em Apatity, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.9: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a partir
do eixo chuveiro localizado em Oulu, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20 GeV e θ=0◦ .
Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.10: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado em Oulu, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50 GeV e
θ=0◦ . Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.11: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado em Roma, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20 GeV e
θ=0◦ . Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.12: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado em Roma, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50 GeV e
θ=0◦ . Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Apêndice B. Resultados FLUKA-CORSIKA

Figura B.13: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado em Atenas, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20 GeV e
θ=0◦ . Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.14: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado em Atenas, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50 GeV e
θ=0◦ . Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.15: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado na cidade do México, em duas situações diferentes. Painel superior:
E=20 GeV e θ=0◦ . Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.16: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado na cidade do México, em duas situações diferentes. Painel superior:
E=50 GeV e θ=0◦ . Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.17: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado no sı́tio New -Tupi, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20
GeV e θ=0◦ . Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.18: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado no sı́tio New -Tupi, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50
GeV e θ=0◦ . Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.19: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado no sı́tio Muonca, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20
GeV e θ=0◦ . Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.20: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado no sı́tio Muonca, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50
GeV e θ=0◦ . Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.21: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado no sı́tio CARPET, em duas situações diferentes. Painel superior: E=20
GeV e θ=0◦ . Painel inferior: E=20 GeV e θ=45◦ .
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Figura B.22: Histograma indicando a distribuição lateral de partı́culas (múons e hádrons), medidos a
partir do eixo chuveiro localizado no sı́tio CARPET, em duas situações diferentes. Painel superior: E=50
GeV e θ=0◦ . Painel inferior: E=50 GeV e θ=45◦ .
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Apêndice

C
Tabela de dados cruzados

03/04/2010, 09:54

26/10/2010, 00:48

12/12/2010, 03:24

15/02/2011, 02:24

07/03/2011, 20:12

02/06/2011, 07:24

07/06/2011, 06:49

14/06/2011, 07:12

21/06/2011, 03:16

09/07/2011, 00:48

04/08/2011, 04:12

06/09/2011, 01:36

13/09/2011, 23:36

24/09/2011, 13:25

31

24

32

13

9

40

73

81

35

10

16

67

129

hh:mm (UT)

dd.mm.yyyy,

CME − data de emissão

3

(catálogo CACTus)

CME

da

v

vmax

144

263

324

358

96

84

77

269

99

275

144

250

198

240

360

32

126

360

170

238

184

216

152

220

360

82

90

66

941

322

362

868

473

552

456

694

573

694

469

612

140

517

1971

500

679

1952

657

684

905

1415

844

1644

811

694

267

1134

(graus) (graus) (km s−1 ) (km s−1 )

pa

FD%

-101

-70

-64

-107

-24

-25

-8

-31

-39

-83

-30

-13

-7

-81

3.0

2.0

2.3

2.7

1.7

2.5

1.7

1.3

2.3

2.0

2.3

0.6

1.3

2.5

(nT) (Oulu-NM)

Dst

Continua na próxima página

26/09/2011, 12:37

17/09/2011, 04:00

09/09/2011, 12:43

05/08/2011, 18:00

11/07/2011, 09:00

22/06/2011, 03:00

17/06/2011, 02:00

09/06/2011, 18:00

04/06/2011, 20:45

10/03/2011, 06:45

18/02/2011, 01:36

12/12/2010, 14:00

30/10/2010, 10:13

05/04/2010, 08:26

hh:mm (UT)

dd.mm.yyyy,

FD − data de inı́cio

commencement - SSC) é considerado como o tempo de inı́cio do FD. Os valores ∗ foram observados no telescópio de múons New -Tupi.

FD observados no perı́odo de 2010−2013 baseiam-se nos dados do Oulu-NM. Para esses eventos, o tempo de inı́cio de tempestades repentina (storm sudden

Tabela C.1 - Parâmetros de CMEs com base no catálogo CACTus. O parâmetro geomagnético Dst mostra o valor mı́nimo do distúrbio. Os eventos
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01/10/2011, 09:36

21/10/2011, 23:36

27/10/2011, 11:48

19/01/2012, 14:36

23/01/2012, 04:36

27/01/2012, 19:00

04/03/2012, 11:00

07/03/2012, 01:25

10/03/2012, 18:00

27/05/2012, 05:48

14/06/2012, 14:12

01/07/2012, 15:24

04/07/2012, 17:12

12/07/2012, 14:24

19/07/2012, 06:00

31/08/2012, 20:00

93

119

64

80

125

8

18

52

99

97

6

34

84

120

150

hh:mm (UT)

dd.mm.yyyy,

CME − data de emissão

4

(catálogo CACTus)

CME

da

v

vmax

144

57

86

20

178

230

85

260

289

38

144

144

310

53

309

302

360

344

10

34

38

70

136

218

76

186

360

360

346

96

324

98

644

1420

449

351

601

919

502

843

947

735

1130

1092

637

522

431

351

1488

1953

589

512

1077

1041

892

1837

1562

1487

1930

2016

1453

722

694

500

(graus) (graus) (km s−1 ) (km s−1 )

pa
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FD%

-78

-21

-133

-69

3

-86

-5

-51

-143

-78

-17

-80

-73

-71

-132

-42

1.3

0.7

3.5

2.0

1.5

3.0

2.0

3.7

7.0

2.0

0.7

3.0

1.5

1.7

3.5

1.7

(nT) (Oulu-NM)

Dst

Continua na próxima página

03/09/2012, 12:14

21/07/2012, 16:00

14/07/2012, 18:11

08/07/2012, 04:00

05/07/2012, 06:00

16/06/2012, 20:00

30/05/2012, 17:00

12/03/2012, 09:21

08/03/2012, 11:05

07/03/2012, 04:21

30/01/2012, 16:00

24/01/2012, 15:04

22/01/2012, 06:14

01/11/2011, 08:00

24/10/2011, 18:00

05/10/2011, 08:00

hh:mm (UT)

dd.mm.yyyy,

FD − data de inı́cio
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02/09/2012, 04:01

05/10/2012, 03:24

07/10/2012, 07:12

27/10/2012, 15:24

09/11/2012, 15:12

20/11/2012, 11:48

11/04/2013, 07:36

28/04/2013, 20:48

03/05/2013, 18:00

14/05/2013, 01:25

22/05/2013, 14:00

22/08/2013, 08:36

29/09/2013, 22:24

11/10/2013, 07:36

10/11/2013, 05:48

21/11/2013, 01:25

26

41

107

43

95

34

125

10

65

131

99

131

48

66

137

hh:mm (UT)

dd.mm.yyyy,

CME − data de emissão

11

(catálogo CACTus)

CME

da

v

vmax

256

191

80

144

210

144

18

89

236

106

309

195

264

192

239

284

74

52

122

360

98

360

346

104

70

278

192

200

18

194

184

158

694

466

812

548

331

1008

801

568

404

578

479

411

294

484

449

323

1162

558

1736

1953

511

1956

1840

771

534

905

971

508

408

718

525

496

(graus) (graus) (km s−1 ) (km s−1 )

pa
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FD%

-27

-73

-49

-75

-23

-51

-32

-25

-67

-7

-42

-109

-74

-91

-111

-68

1.7

1.2

1.3

1.7

2.0

1.5

2.0

2.0

1.0

3.5

1.8

2.3

1.2

2.0

2.0

4.0

(nT) (Oulu-NM)

Dst

Continua na próxima página

22/11/2013, 22:00

11/11/2013, 03:00

14/10/2013, 07:00

02/10/2013, 02:00

24/08/2013, 12:00

25/05/2013, 09:48

15/05/2013, 07:00

05/05/2013, 16:00

30/04/2013, 22:54

13/04/2013, 05:59

23/11/2012, 20:00

12/11/2012, 23:16

31/10/2012, 15:39

11/10/2012, 13:00

08/10/2012, 05:15

04/09/2012, 22:00

hh:mm (UT)

dd.mm.yyyy,

FD − data de inı́cio
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Apêndice C. Tabela de dados cruzados

27/11/2013, 21:28

12/12/2013, 03:48

21/06/2015, 02:48

22/06/2015, 18:36

50

91

93

hh:mm (UT)

dd.mm.yyyy,

CME − data de emissão

174

(catálogo CACTus)

CME

da

v

vmax

236

285

226

109

290

56

134

64

702

1249

694

520

1953

1953

1059

672

(graus) (graus) (km s−1 ) (km s−1 )

pa
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25/06/2015, 06:00

22/06/2015, 18:37

14/12/2013, 14:00

30/11/2013, 11:00

hh:mm (UT)

dd.mm.yyyy,

FD − data de inı́cio
FD%

-75

-200

-41

-28

2.5*

4.0*

2.0

2.0

(nT) (Oulu-NM)

Dst
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Apêndice

D
Sistema Geocêntrico
de Coordenadas da Magnetosfera Solar

O lado diurno da Terra é definido como o lado voltado para o Sol. O sistema de coordenadas Geocêntrico de Coordenadas da Magnetosfera Solar (geocentric solar magnetospheric
- GSM) é definido da seguinte forma:
- Eixo X: Pontos da Terra ao Sol;
- Eixo Z: perpendicular ao X e ao plano que contém X é o dipolo eixo, apontando
positivo para o norte;
- Eixo Y: Completa a trı́ade destra.
O ponto de origem está no centro da Terra.

