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Manchas solares 



As manchas solares têm campos  
magnéticos  muito fortes e  
temperaturas mais baixas  ~ 3000 K  



Arcadas, Proeminências e Filamentos  



Flares e Ejeções de massa coronal (CME) 

Erupção solar: “Explosão magnética” 
na superfície do Sol 

CME: Expulsão de uma nuvem de 
plasma solar 







O ciclo solar 

Periodicidade do campo magnético de larga escala ~ 11 anos 

Amplitude variável !! 



Distribuição das manchas solares 



Porquê “Dínamo solar”? 

Objetivo: crescimento sustentável do campo magnético 

Gerador homopolar Dínamo homopolar 



Cromosfera 

Coroa 

Fotosfera 

Anatomia Solar 



Movimentos de larga escala no Sol 

Rotação Diferencial 
Circulação 
Meridional 



Electrodinâmica de campo médio 

Separação de escalas 

Separamos os campos magnéticos e de velocidades em grandes escalas  
(escoamentos laminares, ’’bem comportados’’) e pequenas escalas (turbulência). 

Com esta separação de escala é possivel definir um operador de ‘’médias’’ 
tal que: 



Substituimos na equação MHD de indução, aplicamos o operador de médias 
e temos que: 

com : FORÇA ELECTROMOTRIZ TURBULENTA 

O objectivo é não ter que lidar com as pequenas 
escalas ligadas à turbulência. Podem usar-se 
propriedades estatisticas e globais da turbulência 
para definir 

 
 



Termo fonte 

Cisalhamento Compressão Transporte  

Diamagnético 
Advecção Difusão 

Aproximações: Simetría esférica e regime cinemático 

Campo Toroidal (direcção f) 
Campo Poloidal (plano r,q) 

Rotação Diferencial (direcção f) 
Circulação Merdional (plano r,q) 



Resultados das simulações: exemplos 

Charbonneau, P., Dynamo Models 
of the Solar Cycle, Living Reviews in 

Solar Physics 
 

http://solarphysics.livingreviews.org/Articles/lrsp-2010-3/fulltext.html 
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Formação do 

campo Poloidal, Ap 

Formação do 

campo toroidal Bf  

Rotação diferencial 

Fluctuabillidade 

de tubos de fluxo 

magnético 

Transporte 

pela 

Circulação 

Meridional 

Mecanismo de 

Babcock-Leighton 



Vários modelos de dínamo solar 

 a-W, Babcock-Leighton, Transporte de Fluxo, Dínamos de interface,…  

Diferentes parametrizações das quantidades 
que intervêm no processo de dínamo, 
induzem a diferentes modelos. 

 
Problemas: 
 
Liberdade na escolha das parametrizações 
pois não há dados observacionais que as 
restrinjam (ex: variação da difusividade 
magnética em função do raio, perfil da  
circulação meridional, efeitos alpha, etc.)  

Figura de: 
Andrés Muñoz-Jaramillo,  
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 



Variabilidade Solar 

Exemplo: Variações na circulação meridional (uma possível parametrização abaixo) 
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Simulações 3D MHD 



Domínio computacional 0.65R e 0.96R 
 
Simulação da zona convectiva 
 
Regimes turbulentos altos 
 
Aparecimento de grandes estruturas de 
campo magnético 
 
Desenvolvimento de rotação diferencial 
tipo Sol (mas não igual) 
 
Desenvolvimento de Circulação 
Meridional 
 
Inversão cíclica do campo magnético de 
grande escala 
 
 
Muito por fazer e perceber!!! 
 
 





Espera-se que a análise a estas simulações possam dar novas pistas 
sobre como melhor  parametrizar o interior do Sol. 
 
Há muitas esperanças que a Heliosismologia e a nova geração de 
satélites contribua para esta parametrização. 
 
Um dia poder-se-á (talvez)  prever a actividade solar… 



Página de investigação em Física Solar do CENTRA 
 

http://centra.ist.utl.pt/sspg/ 
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