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Flares Solares
Os chamados flares representam um dos
fenômenos solares mais energéticos, com a
liberação de energia da ordem de 1029 a 1033
erg (KANE et al., 1995), responsáveis por
emissões em várias faixas do espectro
eletromagnético, incluindo emissões na faixa
de rádio frequências.

Fases de um Flare solar	
  
Flare solar típico: apresenta
emissão em diferentes
comprimentos de onda.
Fases de um flare: precursora,
impulsiva, flash e gradual.
Fase precursora ou pré-flare
apresenta aumento da emissão
em raios-X moles e EUV, mas
principalmente rádio-emissões
em ondas métricas.

Emissões pré-flare
üOcorrência de um flare solar - presença de regiões ativas.
(Martin, 1980)
üRegiões ativas estão sempre crescendo ou diminuindo - campos
magnéticos também variam.
(Martres et al., 1966)
üInvestigação das mudanças nos campos magnéticos:
medidas diretas ou indiretas (diagnóstico de emissões decorrentes
de mudanças na configuração magnética das regiões ativas).
üEntre os eventos precursores de flare, que revelam ou sugerem
mudanças no campo magnético estão:
i)erupção filamentar;
ii)ocorrência prévia de flares ou subflares;
iii)rádio-emissões (Benz et al., 1983).

Emissões pré-flare
Rádio-emissões (100-1000 MHz)
Raios-X duros (26– 61 keV)
28 de março de 1980

Rádio-emissões (~300 - 700 MHz)
Raios-X duros (26 – 461 keV)
29 de março de 1980.
Benz et al. (1983)

Emissões pré-flare
Averyanikhina et al.
(1990) identificaram rádioemissões em 612 e 755
MHz precursoras (media 20
minutos).
Kai et al. (1981)
identificaram pequena
atividade em 17 GHz
precursora (10 – 35 min.) a
fase impulsiva de 97 flares.

Kai et al. (1981) 	
  

Precursores em raios-X moles
Maioria das evidências
relatadas na literatura:
emissões precursoras em
raios-X moles (e.g. Farnik et
al., 2003; Joshi et al., 2011) e
de H-alfa (e.g. Smith e
Ramsey, 1964; Martin e
Ramsey, 1972; Roy e Tang,
1975;).
Joshi et al., 2011	
  

Objetivo do projeto

Escassas as evidências de rádio-emissões métricas
associadas com a fase pré-flare.
Diagnóstico de rádio emissões (registradas na faixa
d e o n d a s m é t r i c a s p e l o C A L L I S TO - B R )
precursoras de flares solares em raios-X.

Instrumentação
CALLISTO-BR
(Compound Astronomical Low-cost Low
frequency Instrument for Spectroscopy and
Transportable Observatory)

Faixa: 45 - 870 MHz
Resolução temporal: 250 ms
Resolução espectral: 62,5 kHz
Rede e-Callisto desde 2010
(Benz et al., 2009; Monstein et al., 2010)

Antenas dos espectrógrafos
CALLISTO-BR em operação no
INPE de Cachoeira Paulista.

(Silva e Fernandes, 2010)

Dados utilizados
ü Dados espectrais registrado na faixa de 45 - 870 MHz pelo
CALLISTO-BR em 2010 e 2011.
ü Dados em raios-X moles (0,1 - 0,8 A) do satélite GOES, com
resolução temporal de 1 minuto.
ü Dados em raios-X duros (em 9 canais de energia no intervalo
de 3 keV a 20000 keV) do satélite RHESSI (Ramaty High
Energy Solar Spectroscopic Imager).

Metodologia
1 – Levantamento e catalogação das rádio emissões solares registrados
pelo CALISTO-BR em 2011 realizado previamente (Sinadinse et al.,

2012a; Sinadinse et al.; 2012b e Sinadinse et al.; 2013).

2 – Identificação dos flares em raios-X registrados pelo satélite GOES
nas mesmas datas das emissões registradas pelo CALLISTO-BR.
3 – Catalogação das ocorrências de raios-X posteriores em até 120
minutos a incidência de rádio emissões e suas respectivas classificações.
4 – Análise de cada evento e obtenção a variação do tempo entre

incidência das emissões em raios-X e as rádio-emissões (pré-flares) e
seus respectivos tipos classificatórios.
6 – Análise estatística das características das emissões pré-flare.

Resultados: estatística
279 emissões analisadas (janeiro - dezembro/2011)
120 identificadas como precursoras de flares solares em raios-X
59% das rádio-emissões precursoras ocorrem de 0 à 50 minutos
antes do início da emissão em raios-X
20% ocorreram até 10 minutos antes da emissão em raios-X

Galdino e Fernandes, Revista Univap (2014) (submetido)

Classificação das rádio-emissões
identificadas como precursoras	
  
Emissões tipo III (50%)
como assinatura de pré-flares.

Galdino e Fernandes, Revista Univap (2014) (submetido)

Classe dos flares em raios-X 	
  

Classe dos flares em
raios-X com emissão
precursora:
• 28% da classe B
• 68% da classe C
• 3,3% da classe M
• nenhuma emissão
precursora identificada
para flares da classe X

Galdino e Fernandes, Revista Univap (2014) (submetido)

Estudo de caso:
Flare de 15 /fevereiro/2011
Perfis do evento:
(a)
Espectro dinâmico
(50 - 375 MHz) do
CALLISTO-BR.
(b)
Perfil em raios-X
moles (0,1 - 0,8 A) do
GOES-15.
(c)
Perfis em raios-X
duros (3 - 20000 keV)
RHESSI.
(Silva et al., 2013)

Fase pré-flare
Fase impulsiva: aumento da emissão em raios-X duros (início
às 14:28 UT) e em raios-X moles (início às 14:32 UT). Durante
a fase impulsiva foi registrado um grupo de emissões tipo III na
faixa de ondas métricas (~50 - 200 MHz).
Tempos iniciais da atividade solar registrada em diferentes
intervalos de frequência e energia do flare analisado.
Horário
(UT)
14:15
14:19
14:21
14:32
14:41
14:44

Fase

Frequência / Energia

Instrumento

Pré-flare
Tipo III métricos
Fase impulsiva
Raios-X moles
Pico em raios-X duros
Pico em raios-X moles

50 - 120 MHz
50-150 MHz
3-6; 6-12; 12-25 keV
0,1 - 0,8 A
6-12 keV
0,1-0,8 A

CALLISTO-BR
CALLISTO-BR
RHESSI
GOES-15
RHESSI
GOES-15

Fernandes et al., ASR, 2014 (em submissão)

Conclusão
I - Estatística
ü Foram analisadas 279 emissões em radio registradas pelo
CALLISTO-BR no período de janeiro a dezembro de 2011.
ü 120 foram identificadas como emissões precursoras de flares
solares em raios-X registrados pelo GOES.
ü 59% das rádio-emissões precursoras ocorrem no intervalo de
0 a 50 minutos antes da emissão em raios-X.
ü50% das rádio-emissões pré-flares são tipo III.
ü 68% dos flares em raios-X com emissão precursora são de
classe C, 28% classe B, e apenas 3,3% de classe M e nenhuma
emissão precursora foi identificada para flares da classe X.

Conclusão
II - Flare 15 / fevereiro /2011
ü A evolução global do evento ocorrido no dia 15 de

fevereiro de 2011 foi investigada.
ü Evidências de rádio-emissões solares métricas
(~50–
200 MHz) precursoras (~ 17 min.) foram registradas pelo
espectrógrafo CALLISTO-BR.
ü Primeira atividade registrada (~ 14:15 UT): pulsações
métricas e/ou emissões tipo III-like de banda estreita) (50 100 MHz).
ü Rádio emissões caracterizadas por estruturas finas de
curta duração intermitentes sugere a presença de turbulência
no plasma da região ativa e liberação de energia de forma
fragmentada.

Próximas Etapas
Ampliação da estatística com dados de 2012
(Galdino et al., 2014) e 2013.
Incorporar investigação detalhada da ocorrência
destes eventos com dados em outras faixas do
espectro (EUV e H-α), da evolução magnética da
região ativa e associação com fenômenos turbulentos
a ser realizada pelos membros do Grupo CELESTE.
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