
ESTUDO DE EVENTOS SOLARES TRANSIENTES 

Introdução 

  O Observatório Pierre Auger fica localizado próximo da 

cidade de Malargüe, Argentina, e tem como um dos principais 

objetivos determinar a natureza de energia e origem dos 

raios cósmicos acima 1018eV [1]. Para isso, o observatório 

conta com detectores de superfície que utilizam o efeito 

Cherenkov e que através da eletrônica que possuem 

conseguem detectar, contar e armazenar em forma de dados 

essas partículas energéticas. 

 Este projeto teve como objetivo o estudo das variações de 

partículas de raios cósmicos, além de sua comparação com 

eventos detectados por satélites e sua correlação com os 

eventos solares transientes.  
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 Os dados coletados pelo detector de superfície são 

armazenados nos computadores da sede do observatório. 

Foram utilizados neste trabalho os dados  denominados como 

scaler mode e obtidos a partir de setembro de 2005, eles 

consistem na gravação das taxas de contagem dos tanques 

do detector de superfície. Dessa forma, foi desenvolvido um 

programa em linguagem C que juntamente com o interpretador 

do pacote ROOT-CERN [2] possibilitou a análise dos dados e 

a construção dos gráficos para comparação dos eventos. 

Figura 1: Fotografia de um dos tanques do detector de superfície e  

representação de seus componentes 

 

 é possível ver a diminuição de Forbush que aconteceu 

em dezembro de 2006. 
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Portanto, foi possível visualizar um evento solar através 

dos dados do detector de superfície , por isso a análise 

dos dados scaler mode são de grande importância, pois 

permitem o estudo dos raios cósmicos que chegam à Terra 

além de possibilitar uma correlação com os eventos 

solares.  

Figura 3: Representação da média de contagens e o 

decréscimo de Forbush no mês de dezembro/2006.  

Figura 2: Comparação dos dados do Auger e Monitor 

de nêutron para um evento de Forbush. 

Resultados  

A partir da construção do gráfico  da taxa média de contagem 

do mês de dezembro de 2006, do resultado do observatório e 

do monitor de nêutrons [2] 
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