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CAPÍTULO 1: DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA SOLAR  

A Esfera Celeste: A base conceitual para descrever o sistema de coordenadas astronômicas 
tradicional, é o de uma casca esférica em rotação para o Oeste de raio infinito, em que as 
estrelas são assumidas serem fixas. O equador celeste é uma projeção do plano do equador 
da Terra. Um plano através do eixo de rotação da Terra e o Observatório de Greenwich, na 
Inglaterra, define o meridiano de Greenwich. A posição angular de uma estrela (ou sonda 
espacial) é dada por sua ascensão reta e declinação. Ascensão reta zero e declinação zero, 
também referidas como equinócio vernal, é o ponto onde o Sol em sua viagem aparente 
para o Norte no céu, cruza o equador celeste na primavera. Os equinócios de primavera e 
outono, portanto, marcam pontos onde o plano da órbita da Terra, o plano da eclíptica, cruza 
o equador celeste. A ascensão reta é medida no sentido Leste ao longo do equador celeste, 
a partir do equinócio vernal ao meridiano que passa através da estrela. A declinação é 
medida ao longo do meridiano do equador celeste para a estrela. A orientação da esfera 
celeste em um dado instante é fornecida, pela ascensão reta de estrelas que cruzam o 
meridiano de Greenwich, que é equivalente ao tempo sideral. 

 

 

Figura1.1:  A esfera celeste. 

 

A Montagem Equatorial: para resolver o movimento aparente do céu, que produz um lento 
deslocamento das estrelas, os telescópios tem montagens orientadas segundo o sistema de 
coordenadas equatoriais locais. 

Desta maneira é possível apontar a um astro e segui-lo com um movimento exatamente 
igual ao de esfera celeste (Figura 1.1), ou seja, similar ao da rotação da Terra. 

Cada telescópio conta um eixo polar, situado no meridiano do lugar e paralelo ao eixo da 
Terra. A inclinação do eixo com o horizonte é igual à latitude do ponto. 
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Figura 1.2:  A montagem equatorial. 

 

O processo de formação e evolução do Sistema Solar é estimado ter começado há 4,6 
bilhões de anos atrás, com o colapso gravitacional de parte de uma nuvem molecular 
gigante. A maior parte da massa colapsante concentrando-se no centro, formou o Sol, 
enquanto que o restante tornou-se plana, achatada em um disco protoplanetário em rotação, 
do qual os planetas, luas, asteroides e outros corpos pequenos do Sistema Solar se 
formaram. Este modelo amplamente aceito, conhecido como “a hipótese nebular”, foi 
inicialmente desenvolvido no século 18 por Immanuel Kant (1755) e Pierre-Simon Laplace 
(1796).  

Seu desenvolvimento subsequente tem envolvido uma variedade de disciplinas científicas 
incluindo astronomia, física, geologia e ciência planetária. Desde o início da era espacial nos 
anos 1950 e a descoberta de planetas extrasolares a partir dos anos 1990, os modelos têm 
sido não só questionados mas também reformulados para explicar novas observações. O 
Sistema Solar evoluiu consideravelmente desde a sua formação inicial. Muitas luas têm se 
formado a partir de discos de gás e poeira em torno de seus planetas-mães, enquanto 
outras luas são acreditadas terem se formado independentemente e mais tarde serem 
capturadas por seus planetas. Outras ainda, como a Lua, podem ser o resultado de colisões 
gigantescas. Colisões entre corpos têm ocorrido continuamente até a presente data e têm 
sido uma questão central para a evolução do Sistema Solar. A posição de planetas muitas 
vezes sofreu mudança, e planetas têm mudado de lugar. Esta migração planetária hoje é 
acreditada ter sido responsável por muito da evolução inicial do Sistema Solar. O nosso 
sistema planetário, por enquanto, é o único conhecido como tal, o que torna difícil 
caracterizar de maneira significativa detalhes essenciais dos sistemas planetários. Então 
quaisquer características importantes vão ser comparadas a uma relação de detalhes 
presentes no nosso próprio sistema. Torna-se difícil para nós, que conhecemos apenas o 
Sistema Solar, determinar quais as características importantes e quais as irrelevantes de 
outros sistemas planetários. Qualquer modelo para a formação de um sistema planetário 
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será necessariamente baseado no nosso próprio sistema, por ser este o único até agora 
conhecido e estudado.   

Quais são as principais características orbitais dos planetas e destas, quais podem sugerir 
uma origem a partir de um disco de gás e poeira que existiu ao redor do protosol (disco / 
nuvem protoplanetária)? 

As principais características orbitais dos planetas são: 

1. Os planetas se movimentam no sentido anti-horário ao redor do Sol; o Sol gira no 
mesmo sentido. 

2. Excetuados Mercúrio e Plutão os planetas têm planos orbitais que são apenas 
ligeiramente inclinados em relação ao plano da eclíptica; as órbitas são 
aproximadamente coplanares. 

3. Excetuados Mercúrio e Plutão, os planetas se movem em órbitas que são quase 
circulares. 

4. Com excessão de Vênus e Urano, todos os planetas giram em sentido anti-horário, o 
mesmo sentido de seus movimentos orbitais. 

5. O distanciamento das órbitas planetárias ao Sol cresce de modo regular; a grosso 
modo, cada planeta está duas vezes mais distante do Sol do que o anterior. 

6. A maioria dos satélites translada no mesmo sentido em que seus planetas giram e se 
situam próximos ao plano equatorial de seus planetas. 

7. As dimensões das órbitas de alguns satélites seguem uma regra de espaçamento 
regular. 

8. Os planetas em seu conjunto contém muito mais momento angular do que o Sol. 

Podemos sugerir uma origem comum a partir de um disco de gás e poeira, o achatamento 
das órbitas planetárias que se situam quase todas em um disco fino e o Sol estar girando no 
mesmo sentido que o movimento orbital dos planetas. 

Quais são os planetas terrestres e os planetas gigantes, quais são suas características 
físicas e químicas básicas e como podemos relacioná-las com a origem do sistema 
planetário? 

Os planetas terrestres, assim chamados por seu aspecto análogo à Terra, são cada um dos 
quatro primeiros planetas solares: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São também chamados 
rochosos ou telúricos, possuem massa pequena e uma densidade média elevada. 

Os planetas gigantes são: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São também chamados 
planetas gasosos ou planetas jovianos (semelhantes à Júpiter) e todos eles possuem anéis. 

Os planetas jovianos têm densidades médias da ordem da unidade, enquanto que os 
planetas telúricos têm densidades da ordem de 4 ou 5 g/cm3 .  

Os planetas telúricos são formados basicamente de rochas (silicatos e óxidos) e metais 
pesados (níquel e ferro) enquanto Júpiter, Saturno, Urano e Netuno tem composição muito 
semelhante à solar (hidrogênio e hélio). Em Urano e Netuno os gelos são os componentes 
majoritários. Encontramos ainda nos planetas gigantes dióxido de carbono, metano e 
amônia. 
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Mas os planetas jovianos distinguem-se dos telúricos também por terem maior massa e 
maior número de satélites. 

Uma investigação da estrutura interna dos planetas pode ser feita a partir de medidas do 
momento de inércia ( I ) em relação ao eixo de rotação: I = k m r2 . Os planetas jovianos se 

distinguem dos telúricos também por possuírem valores menores de k. 

O núcleo dos planetas jovianos é mais denso, rochoso e portanto, menor. Júpiter e Saturno 
não podem ter superfície sólida. 

Para os planetas jovianos o formalismo hidrostático é mais aplicável. Eles podem ser 
tratados como esferas de hidrogênio misturado com hélio, cuja equação de estado é 
relativamente bem conhecida. 

No caso de planetas com crosta sólida, o equilíbrio hidrostático só se aplica às camadas 
mais profundas onde a pressão é de pelo menos 103 atm, de modo que a matéria possa 
escoar, ainda que com grande viscosidade. 

Os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno emitem mais radiação eletromagnética do que 
recebem do Sol. 

Como Júpiter emite para o exterior uma quantidade de radiação duas vezes aquela que 
recebe do Sol, é necessário que haja fontes internas de energia. Tais fontes podem ser: 
lenta contração gravitacional, sedimentação interna, decaimento radioativo, dissipação 
viscosa de maré ou calor interno. Júpiter de fato irradia seu calor interno. 
Consequentemente, seu interior esta se resfriando. Como ele não é gasoso, e sim líquido-
metálico, o resfriamento não implica uma notável redução de tamanho.   

Saturno também irradia energia própria que se origina na sedimentação gravitacional do 
hélio no centro do planeta, abaixo do hidrogênio metálico. 

Num futuro bem distante, é provável que o interior dos planetas jovianos se resfrie e se 
solidifique. 

Atualmente há pouca dúvida de que os planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e 
os mundos sólidos menores foram feitos de microscópicos grãos sólidos. A poeira no 
espaço interestelar é constituída de fragmentos de rocha, carbono e gelo, geralmente do 
tamanho do mícron. Na região interna do disco em volta do Sol jovem, o gás se tornou 
bastante quente ao ponto de sublimar o gelo. Como resultado, os planetas formados 
próximos ao Sol são constituídos principalmente de rochas, enquanto que os corpos  da 
parte exterior do Sistema Solar são, em grande parte, formados por H e He capturados. 

Qual a origem dos cometas e meteoroides (meteoros e meteoritos) e qual a importância do 
estudo desses corpos pequenos no estudo da origem do Sistema Solar (Cosmogonia)? 

Um cinturão de cometas localizado além de Netuno sugerido como uma possível fonte para 
os cometas de curto período observados. Em 1951, Gerard Kuiper (1905-1973), assinala 
que tal cinturão seria a sobra da parte mais exterior da nebulosa solar, entre 
aproximadamente 35-50 AU deixada para trás após a formação dos planetas. Mais 
recentemente, em 1974, Kuiper fez novamente referência a esse cinturão, especificando 
que massas similares a cometas de aproximadamente 1017-1018 g, talvez 1011 em número, 
teriam sido formados lá. 

Existem cerca de 350 cometas de curto período (cometas CP) observados, com períodos 
3,3 ≤ P ≤ 13 anos. A vida média de comentas CP é de aproximadamente 1400 anos, 



Planetas e Sistemas Planetários                               AGA 0502                                Amaury A. de Almeida 1-5 

correspondendo a uma média de 200 revoluções com P = 7 anos. Para manter essa 
população em estado estacionário é necessário incorporar 73/140 = 0,05 cometas ano-1.  

Um estudo das características das órbitas dos cometas levou Jan Oort (1900-1992) em 
1950 a propor a existência de uma hipotética nuvem que hoje leva o seu nome. Essa nuvem 
de afélio consistiria numa espécie de concha que teria um raio médio de 105 UA e que 
envolveria todo o Sistema Solar. Ali cerca de 1011 cometas, compondo um centésimo de 
milésimo da massa do Sol, estariam hibernados, ou seja, estariam tão distantes do Sol que 
não sofreriam desgaste por vaporização. Porém, perturbações gravitacionais devidas a 
estrelas vizinhas, em função do movimento do Sistema Solar através delas, alterariam as 
órbitas desses cometas. Enquanto uns seriam definitivamente afastados do Sistema Solar, 
outros seriam projetados para as proximidades do Sol. Os afélios de cometas “novos” não 
se confinam ao plano da eclíptica, mas se distribuem aleatoriamente por todas as direções 
do espaço. Esse fato fundamenta a escolha da forma de concha e não de anel para a 
nuvem de Oort. 

Os cometas periódicos formam famílias associadas aos diversos planetas (Júpiter, Saturno, 
Urano, Netuno), conforme seus afélios se situem na proximidade da órbita de um desses 
planetas. Explica-se a formação dessas famílias através da ação gravitacional dos planetas 
(captura) quando um cometa se aproxima fortuitamente de um deles, se bem que essa ação 
pode também eventualmente expulsar o cometa do Sistema Solar.   

Se estiver correta a hipótese de que os cometas se formaram juntamente com os demais 
corpos do Sistema Solar, eles são preciosas relíquias fósseis que mantém intactas as 
informações sobre as condições físicas e químicas da formação do Sistema Solar, que 
podem ainda eventualmente elucidar algumas questões sobre a origem da vida. 

Os meteoroides são objetos ainda menores que os asteroides, que podem colidir entre si, 
com os planetas, satélites e asteroides. Eles consistem em restos de cometas ou 
fragmentos de asteroides. 

Meteoros são efêmeros riscos de luz causados pela queda de fragmentos cósmicos de 0,5 
mm a 0,5 cm. Os meteoros esporádicos ocorrem isoladamente em qualquer parte do céu e 
seus riscos têm orientação aleatória. Há os meteoros de chuveiro, cujos riscos convergem 
para uma direção no céu denominada radiante. 

Meteoroides com 5 a 50 cm, tem suas crostas fundidas na baixa atmosfera, podendo a parte 
interna chegar intacta ao solo. A parte do meteoroide que sobrevive à queda é denominada 
meteorito.  

Atualmente há cerca de 3 mil meteoritos guardados em coleções. Cerca de mil são 
meteoritos de queda, isto é, que foram vistos caindo do céu. Os restantes são achados pois 
foram fortuitamente encontrados no chão e reconhecidos. A Antártida é um local propício 
para a coleta de meteoritos caídos. 

A maior parte dos meteoritos são compostos de rocha de coloração pálida, mas uma 
pequena porcentagem é composta de metal, geralmente ferro ou níquel, e ligas, enquanto 
outros são escuros, rochas pulverulentas contendo grandes quantidades de carbono. Os 
meteoritos rochosos e metálicos se desprendem através de colisões de asteroides: as altas 
temperaturas dentro dos asteroides apagaram a maior parte das informações de suas 
origens. Mas os meteoritos condritos carbonáceos, uma vez formados próximos das 
superfícies dos asteroides, sofreram comparativamente, poucas alterações desde o 
nascimento do Sistema Solar, sua estrutura sem misturas sugere tratar-se de material 
condensado original da nebulosa primordial.   
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Assim, enquanto os cometas mantém intacta a parte gasosa da nebulosa que deu origem ao 
Sistema Solar, os meteoroides e meteoritos mantém intacta a parte sólida, sendo ambos 
constituídos de material primordial. 

A seguir, apresentamos um resumo das principais características do Sistema Solar.  

O Sistema Solar é constituído de: 

 Uma única estrela central: o Sol. 

 8 Planetas divididos em 3 grupos principais: 

1. Planetas Interiores: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte; 

2. Planetas Exteriores: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno; 

3. Planetas Anãos: Ceres, Plutão (5 satélites), Haumea (2 satélites),                                                             
Makemake e Eris (1 satélite). 

 Mais de 170 Satélites Planetários (luas): 0, 0, 1, 2, 67, 62, 27, 14. 

 Cinturão de Asteroides situado entre as órbitas de Marte e Júpiter, contendo entre 
1 e 2 milhões de corpos maiores de 1 km em diâmetro.  Os asteroides podem ser de 
5 tipos: 

1. rochosos: acondritos 

2. rochosos: condritos carbonáceos 

3. rochosos: condritos ordinários 

4. ferrosos 

5. rochosos-ferrosos 

 Cometas divididos em 3 categorias: 

1. Cometas de Curto Período (P < 200 anos): Família de Júpiter, Saturno, 
Urano e Netuno. 

2. Cometas de Longo Período (P > 200 anos) 

3. Cometas “Novos”( provenientes diretamente da nuvem de  Oort). 

 Meteoroides de diversos tamanhos (fragmentos de asteroides e cometas). Os de 
origem cometária, geralmente constituem as “correntes de meteoros”, que acompanham 
as órbitas de cometas periódicos. 

 As órbitas dos planetas são quase circulares.                                                                
Exceto Mercúrio (e = 0,206) e Plutão (e = 0,251). 

 As órbitas dos planetas são pouco inclinadas com respeito à eclíptica. Exceto 
Mercúrio (7,0°) e Plutão (17,1°). 

 Os semi-eixos maiores das órbitas dos planetas obedece aproximadamente a 
relação (Lei de Titius-Bode, 1772):  

                                                     a = (2n-2 + 1) / 3 
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Nome Lei de Bode Valor Real 

Mercúrio 0,4 0,39 

Vênus 0,7 0,72 

Terra 1,0 1,00 

Marte 1,6 1,52 

Asteroides (Ceres) 2,8 2,77 

Júpiter 5,2 5,20 

Saturno 10,0 9,54 

Urano 19,6 19,18 

Netuno 38,8 30,06 

Plutão 77,2 39,44 

 O movimento dos planetas se dá em sentido direto (anti-horário). 

 A rotação dos planetas se dá em sentido direto. Exceto Vênus (177,36°), Urano (97,77°) 
e Plutão (119,59º). 

 Apesar de conter mais de 99% da massa total do sistema, o Sol possui apenas 0,5% do 
momentum angular total. 

 Nuvem Zodiacal, nuvem de grãos de poeira acumulados no plano da eclíptica e que 
medem de 1 a 10 µm. Os grãos têm a mesma origem dos meteoroides. Mas como são 
muito menores, sofrem o espalhamento devido às forças de pressão de radiação e do 
efeito Poyntin-Robertson. 

 Cinturão de Kuiper: cinturão transnetuniano de cometas (30 a 1000 unidades 
astronômicas) cuja existência foi postulada por G. P. Kuiper, na década de 50, para 
explicar a distribuição de cometas de longo período e cometas novos com baixas 
inclinações orbitais e movimento direto. 

 Nuvem de Oort: nuvem hipotética de simetria esférica postulada por J. H. Oort na 
década de 50 para explicar a distribuição espacial dos “cometas novos”. Situada entre 
10.000 e 100.000 unidades astronômicas, marca o fim do Sistema Solar. 
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Figura 1-3: A nuvem cometária de Oort. 
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CAPÍTULO 2: DINÂMICA E MOVIMENTO DOS PLANETAS 

2-1. Introdução 

O homem primitivo conhecia sete corpos celestes que parece se moverem entre as "estrelas 
fixas". O Sol e a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, eram chamados "planétes"', 
termo grego que significa "errante". Hoje, ele designa astros sem luz própria que giram em 
torno de estrelas como o Sol. 

Com exceção do movimento do Sol e da Lua, os movimentos desses corpos parecem 
irregulares quando observados durante longos intervalos de tempo (figura 2-1). Seus 
movimentos errantes chamaram a atenção dos antigos sobre os planetas. Eles eram, 
normalmente, mais brilhantes do que as estrelas e, como seus brilhos variassem, suas 
distâncias à Terra deviam variar também. 

 
 

Figura 2-1: Trajetória aparente de Marte entre as estrelas. 

Os planetas foram associados com vários desígnios e emoções humanas recebendo o 
nome das principais divindades greco-romanas: Mercúrio, o mensageiro dos deuses; Vênus, 
a deusa do amor; Marte o deus da guerra; Júpiter o deus dos deuses e Saturno, o deus da 
agricultura. 

Uma das grandes preocupações dos astrônomos antigos foi encontrar uma explicação 
razoável para o movimento errante observado nos planetas. 

Tendo imaginado que a Terra dá uma volta ao dia em redor de si mesma, o astrônomo 
polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) mostrou que as órbitas dos planetas poderiam ser 
grandemente simplificadas escolhendo o Sol, e não a Terra, como centro do sistema 
planetário. 

A simplicidade com que Copérnico apresenta suas ideias mostra sua genialidade. Podemos 
verificar isto, citando um trecho do livro História de la Física, de Paul Schurmann: 

“Depois de grandes investigações – declara - convenci-me no final: que o sol é uma estrela 
fixa, rodeada por planetas que giram em volta dele, sendo ele o centro; que além dos 
planetas principais, há os de segunda ordem que circulam como satélites ao redor deles e 
juntos com eles em volta do sol; que a Terra é um planeta principal, sujeito a um triplo 
movimento; que todos os fenômenos do movimento diurno e anual, a volta periódica das 
estações e todas as vicissitudes da luz e da temperatura da atmosfera que a acompanham, 
são resultados da rotação da Terra em torno do seu eixo e de seu movimento periódico em 
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torno do sol; que o curso aparente das estrelas não é mais que uma ilusão de ótica, 
produzida pelo movimento real da Terra e pelas oscilações de seu eixo; que, enfim, o 
movimento de todos os planetas ocasiona duas classes de fenômenos que é essencial se 
distinguir, sendo que uns derivam do movimento da Terra e os outros, da revolução destes 
planetas em torno do sol.” 

As observações das posições planetárias feitas pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe 
(1546-1601) eram muito mais precisas do que aquelas de que Copérnico dispunha. Elas 
mostraram logo que as órbitas copernicanas eram apenas aproximações grosseiras. Iniciou-
se, então, a procura de uma descrição mais precisa de suas formas. Este objetivo foi 
alcançado, após a morte de Tycho, por um de seus discípulos, o acadêmico alemão 
Johannes Kepler (1571-1630). 

Kepler estava em nítido contraste com Tycho Brahe. Enquanto que Tycho possuía tremenda 
habilidade e destreza mecânica, mas interesse relativamente pequeno em matemática, 
Kepler era desajeitado como experimentador, mas fascinado pelo poder da matemática. 

Depois de haver aprendido os fundamentos da Astronomia, Kepler ficou obcecado com o 
problema de encontrar um esquema numérico para o sistema planetário. Devotou sua vida à 
análise de tabelas das previsões planetárias que Tycho lhe havia deixado, enfrentando o 
problema de traduzir as observações de Tycho Brahe em termos de leis matemáticas 
simples, assim como qualquer cientista atual, que tenta explicar dados experimentais. 

Kepler acreditava que poderia haver apenas cinco planetas e conduziu a Astronomia a 
avanços importantes, traduzindo as magníficas tabelas de observações de Tycho Brahe em 
um sistema simples e amplo de curvas e regras. O trabalho de Kepler lhe valeu o título de 
"Legislador dos Céus". 

As leis de Kepler constituem a cinemática do sistema planetário. Fornecem uma descrição 
simples e precisa do movimento dos planetas, mas ainda não explicaria esses movimentos 
em termos de forças, porque os conhecimentos de Mecânica eram insuficientes na sua 
época. 

Isaac Newton (1642-1727) nasceu no ano da morte de Galileu Galilei (1564-1642). Ele 
reuniu as descobertas de Copérnico, Kepler, Galileu e outros em Astronomia e dinâmica. 

Newton aplicou a lei da gravitação universal, por ele formulada, a uma ampla variedade de 
problemas. Ele deduziu as três leis empíricas de Kepler a partir da lei da gravitação 
universal. Além disso, começou a analisar pequenas irregularidade (perturbações) das 
órbitas planetárias. Publicou em 1667 seu famoso tratado "Princípios Matemáticos da 
Filosofia Natural", ou simplesmente, "Principia". 

COBRE A NOITE A NATUREZA 
E AS SUAS LEIS: 

- LEVANTAI-VOS, NEWTON! - DISSE DEUS, 
E A LUZ VARREU AS TREVAS. 

"Com esse Epitáfio dedicado a Sir Isaac Newton, o famoso poeta inglês 
Alexander Pope (1688-1744) sintetizou a importância da obra do cientista seu 
conterrâneo para a compreensão das leis que regem o Universo. No entanto, o 
próprio Newton reconheceu que o seu Sistema do Mundo - a mecânica que 
explicava o admirável funcionamento harmônico do Universo - nada mais era do 
que um complemento do trabalho desenvolvido por cientistas que o precederam, 
de início Copérnico, seguido por Brahe, Kepler e Galileu. Segundo ele, se vi 
mais longe que outros homens, foi por estar de pé nos ombros de gigantes." 

Mais tarde, essa teoria das perturbações levou à descoberta de um novo planeta: Urano. 

No século XIX eram conhecidos sete planetas. Destes, os seis primeiros eram descritos com 
precisão pelas leis de Newton. Mas o sétimo, Urano, que tinha sido descoberto pelo inglês 
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William Herschel (1738-1822) em 1781, parecia percorrer uma órbita ligeiramente diferente 
da esperada. Quando eram calculadas as perturbações de sua órbita devidas aos planetas 
conhecidos, o resultado não concordava com os detalhes do movimento observado. 

Os astrônomos John Couch Adams (1819-1892) e U. J.-J. Leverrier (1811-1877) chegaram 
independentemente à conclusão de que devia existir um outro planeta, ainda desconhecido 
e mais afastado do Sol, porém próximo o suficiente de Urano para afetar o seu movimento. 
Em 23 de setembro de 1846, o astrônomo alemão J. G. Galle (1812-1910) descobriu o novo 
planeta na posição exata onde Leverrier havia lhe dito que o encontraria. Este novo planeta 
foi denominado, posteriormente, Netuno. 

2-2. As Leis de Kepler 

Obtidas empiricamente a partir das observações precisas efetuadas por Tycho Brahe nos 
últimos 20 anos de sua vida, as leis de Kepler podem ser enunciadas da seguinte forma: 
 

1a Lei - Lei das Órbitas: 
(1609) 

A órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol ocupando 
um de seus focos. 

2a Lei - Lei das Áreas: 
(1609)  

O segmento de reta que liga o planeta ao Sol varre áreas 
iguais em intervalos de tempos iguais . 

3a Lei - Lei Harmônica: 
(1619)  

O quadrado do período orbital de um planeta é proporcional 
ao cubo de sua distância média ao Sol. 

 

Cada uma das três leis de Kepler pode ser expressa matematicamente como se segue: 

 

 

2-2.1 Algumas Propriedades da Elipse (a 1a Lei). 
 

Figura 2-2: Geometria da Elipse: (F) foco primário; (F') foco secundário; (a) semi-eixo maior; (b) 

semi-eixo menor; (c) distância focal. O par (r,) representa as coordenadas polares do ponto P(r,). 
r = q é a distância pericêntrica e r = Q a distância apocêntrica. No caso das órbitas planetárias q e 
Q são denominados, respectivamente, periélio e afélio. Para satélites terrestres, como a Lua, por 
exemplo, q e Q são o perigeu e apogeu.  

F'

F

P(r, )

P(q, )
P(Q, )

rr'



c 
b 

a 
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O tamanho e forma de uma elipse são determinados especificando-se os valores de duas 
quaisquer das quantidades seguintes (veja na figura 2-2): 

 o semi-eixo maior (a) 
 o semi-eixo menor (b) 
 a distância do centro a um dos focos (F ou F'), ou seja, a distância focal (c) 
 a excentricidade (e) 
 a menor distância de um foco à elipse, ou seja, a distância ao pericentro (q) 
 a maior distância de um foco à elipse, ou seja, a distância ao apocentro (Q) 

As relações entre estas várias quantidades são as seguintes: 

 a2 = b2 + c2 (Teorema de Pitágoras) 
 e = c/a (definição de e) 
 q = a - c = a ( 1 - e) 
 Q = a + c = a (1 + e) 

E, finalmente, a equação polar da elipse, que é a forma matemática de expressarmos a 1a 
Lei de Kepler: 






cos1

)1( 2

e

ea
r  (2-1) 

 

A Órbita no Espaço 

Naturalmente, por se tratar de um movimento sobre um plano, a posição de um corpo em 
uma órbita eliptica é completamente especificada conhecendo-se apenas três parâmetros 

ou elementos orbitais explícitos em (2-1). São eles: a, e e  

Contudo, cada planeta orbita o Sol em um plano orbital que lhe é particular. Neste caso, 
devemos introduzir mais três elementos que nos possibilitem localizar um dado planeta em 
seu movimento espacial relativo a um plano fundamental de referência. Usualmente, o plano 
de referência é o plano da órbita da Terra. Os três elementos adicionais correspondem, 
portanto, a três ângulos que irão fornecer (figura 2-3):  

 a inclinação do plano orbital em relação ao plano da órbita da Terra (i); 
 a orientação da elipse em relação à linha de interseção entre os dois planos orbitais - 

a linha dos nodos - denominado argumento do pericentro (); 
 a orientação da linha dos nodos com respeito a uma direção de referência sobre o 

plano da órbita da Terra. Normalmente a direção de referência é a direção do ponto 


 e o ângulo resultante é denominado de longitude do nodo ascendente (). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 O Ponto  é o ponto onde o Sol, em seu movimento anual aparente, cruza o equador terrestre vindo do hemisfério sul. No 

instante em que isso ocorre - dia do equinócio -, tem início a primavera no hemisfério norte da Terra. O ponto  também é 
denominado Ponto Vernal. 



Linha dos Nodos 

Nodo 
Ascendente 





r 

i 

Pericentro 

Plano Fundamental 
(Eclíptica) 

Sol 

Planeta 

Figura 2-3: A órbita no espaço: 

(i) inclinação; () argumento do 
pericentro (tb. periélio/perigeu); 

() longitude do nodo 
ascendente.  
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Planeta a e i   L 

Mercúrio 0,3871 0,2056 7,0049 29,1253 48,3309 176,494 

Vênus 0,7233 0,0068 3,3947 54,8838 76,6799 51,020 

Terra* 1,0000 0,0167 --- 102,9373 --- 357,4449 

Marte 1,5237 0,0934 1,8497 286,5022 49,5580 23,357 

Júpiter 5,2102 0,0485 1,3033 273,8669 100,4644 22,037 

Saturno 9,5380 0,0555 2,4889 339,3912 113,6655 312,459 

Urano 19,1833 0,0463 0,7732 98,9992 74,0059 145,240 

Netuno 30,0551 0,0089 1,7699 276,3397 131,7840 255,237 

Plutão**  39,5376 0,2509 17,1323 114,2083 110,4065 350,139 

Tabela 2-1: Parâmetros ou elementos orbitais osculadores
2
 dos planetas em 2000.0.  

(*) Para a Terra  é contado do ponto , pois não existe linha dos nodos neste caso.  
(**) Os elementos da órbita de Plutão são para 1986.0.  

 

 
2-2.2 Algumas Propriedades do Movimento (a 2a Lei). 

Figura 2-4: A órbita kepleriana mostrando o movimento de um corpo hipotético. Conforme a segunda 

lei, se t2 - t1 = t4 - t3 = tn - tn-1 então as áreas A, B e C são iguais (figura fora de escala). 

 

Como já foi mencionado, as leis de Kepler são verificações empíricas. A elipse da primeira 
lei foi obtida ajustando-se essa forma geométrica ao conjunto de dados observados por 
Tycho. A segunda lei de Kepler é historicamente anterior à primeira e decorre, como será 
visto mais adiante, de duas propriedades do movimento kepleriano: a conservação do 
momentum angular (o movimento orbital é mais rápido no pericentro e mais lento no 
apocentro) e do fato que o movimento se dá sobre um plano, o plano orbital. 

 

                                            
2
 Os elementos orbitais variam com o tempo por conta do efeito de perturbação mútua entre os planetas. Os elementos 

instantâneos são denominados osculadores porque definem a cada instante uma órbita elíptica tangente à órbita real. 

AB

C

t1 

t2 

t3 

t4 

tn 

tn-1 

Sol 
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Aplicando a definição de "velocidade areolar", temos: 














 dt

dA

t
r

t

2

0
lim constante 

 

(2-2) 

 
 
2-2.3 Algumas Propriedades Dinâmicas (a 3a Lei). 
 

 Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno 

P (dias) 87,77 224,70 365,25 686,98 4.332,62 10.759,20 

a (U.A.) 0,387 0,723 1,000 1,524 5,210 9,538 

P
2
/a

3
(x10

-5
) 1,31 1,33 1,33 1,33 1,34 1,35 

Tabela 2-2: A Terceira Lei de Kepler: Período (P) e semi-eixo maior (a) dos 6 planetas da 

antiguidade. Os dados numéricos são os usados por Kepler. No tempo de Kepler os semi-eixos 
maiores das órbitas eram conhecidos somente em termos do semi-eixo da órbita terrestre 
(Unidade Astronômica). Os valores quase constantes de P

2
/a

3
 ilustram a terceira lei de Kepler. 

De acordo com o enunciado, a terceira lei de Kepler pode ser expressa como (veja tabela 2-2): 


3

2

a

P
constante (2-3) 

Divulgada quase 10 anos após a publicação das duas primeiras leis, a terceira lei de Kepler, 
também chamada de Lei Harmônica, representa o primeiro passo em busca de uma lei 
única que descreveria o movimento planetário. Embora não soubesse, Kepler havia aberto o 
caminho que levaria o gênio humano a descobrir a natureza gravitacional da força que 
mantinha os planetas em suas órbitas. 

2-3. A Gravitação Universal e o Movimento dos Planetas 

Isaac Newton (1642-1727) admitiu que duas massas m1 e m2, consideradas como pontos 
materiais à distância d se atraem mutuamente com uma força F, cujo módulo é dado pela 
expressão: 

2

21

d

mm
GF   (2-4) 

Esse resultado ficou conhecido como Lei da Gravitação Universal. Nessa expressão, a 
quantidade G é chamada constante universal da gravitação e não deve ser confundida com 
a aceleração da gravidade g. O valor de G foi determinado experimentalmente por H. 
Cavendish (1731-1810) em 1798 e vale: 

G = 6,67 x 10-11 N. m2.kg-2. 

A lei da gravitação universal foi elaborada por Newton com base em estudos anteriores de 
outros cientistas, e por meio de um minucioso estudo matemático realizado pelo próprio 
Newton, quando este tinha apenas 23 anos de idade, ainda que viesse publicá-lo somente 
20 anos mais tarde. 

2-4. As Leis de Newton do Movimento Planetário  

Newton inferiu a lei da gravitação universal a partir das leis do movimento planetário 
enunciadas por Kepler, dando-lhes um conveniente tratamento matemático. Como ilustração 
de raciocínio podemos, partindo da lei de Newton, chegar às leis de Kepler. 
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2-4.1 A 3a Lei de Kepler 

Seja m1 a massa do Sol e m2 a massa de um planeta hipotético girando ao seu redor. Conforme 
os postulados da mecânica, as acelerações de ambas as massas com relação ao centro de 
massa do sistema, suposto em repouso ou movimento não acelerado, é dada por: 

2

2
11213

21
111 )(

r

m
Grr

r

mm
GmF 


 

2

1
22123

21
222 )(

r

m
Grr

r

mm
GmF 


 

(2-5a) 

(2-5b) 
 
onde, de acordo com a figura 2-5, 
 

12 rrr


  (2-6) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-5: O sistema de dois corpos. C.M. representa a posição do centro de massa (fora de escala). 
r1 e r2 são, respectivamente, os vetores posição de m1 e m2 com respeito ao centro de massa do 
sistema. r é o vetor posição do planeta com respeito ao centro do Sol. 

 

A aceleração de m2 em relação a m1, conforme (2-6), será escrita: 

2

21
12

)(

r

mm
G


  (2-7) 

Para simplificar os cálculos, admitamos que o movimento relativo de m2 ao redor de m1 seja 

circular e uniforme de período P. Neste caso, a aceleração relativa  pode ser escrita como: 

2

22 4

P

r

r

V 
  (2-8) 

pois 
P

r
V




2
. Igualando (2-7) com (2-8) obtemos: 

)(

44)(

21

2

3

2

2

2

2

21

mmGr

P
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r

r

mm
G










  

 

(2-9) 

Que é a relação de proporcionalidade para todos os planetas definida na 3ª Lei de Kepler. 
Contudo, vemos de (2-9) que ela não é de fato constante para todos os planetas, mas 
depende também da massa de cada planeta (m2). Para m2 << m1, caso de satélites ao redor 
de planetas ou cometas e planetoides ao redor do Sol, a (2-9) pode ser expressa 
aproximadamente como  

1

2

3

2 4

Gmr

P 
 = constante 

 

(2-10) 

C.M. 
F1 F2 

r2 r1 

r 

m1 m2 
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Aceleração da Gravidade 

A força que o planeta Terra exerce nos corpos na sua superfície chama-se “Força Peso” (a 
resultante da força gravitacional com a força centrífuga do movimento de rotação da Terra) e 
das verificações de Galileu: FP = -mg , onde m é massa do corpo e g é a aceleração deste 
corpo em queda livre. Para um corpo de massa m na superfície da Terra, pela lei de 
gravitação universal: 

2R

Mm
GF   (2-11) 

onde M é a massa e R o raio da Terra. 

Na superfície da Terra essa força de atração é o peso FP, ou seja F = FP. Assim: 

22 R

M
Ggmg

R

Mm
G   (2-12) 

Utilizando-se os valores de G, M e R obtém-se o valor normal de g: 

g = 9,80665 m/s2 

Como a distribuição de massa M varia de lugar para lugar na Terra e o raio R da Terra 
representa um raio médio, decorre que g varia de local para local na Terra. Essa variação 
deve-se também ao movimento de rotação da Terra: g é maior nos polos do que no 
Equador. Mas as grandes variações de g se devem à altitude. 

Assim, na superfície da Terra temos: 

2R

M
Gg   (2-13) 

E a uma altura h (do centro da Terra r = h + R): 

2

2

2

2 )()(





















hR

R
gg

hR

R

g

g

hR

M
Gg

h

h
h

 

 

(2-14) 

Por exemplo, se h = R então gh = g/4. 

 

Movimento de Satélites 

Considere-se um satélite artificial em órbita circular de raio r ao redor da Terra. Seja m a 
massa do satélite e M a massa da Terra (m << M). Pela dinâmica: 

r

V
mmF c

2

  (2-15) 

Pela lei da gravitação universal: 

2r

Mm
GF   

(2-16) 
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Igualando as duas expressões, obtemos uma equação para a velocidade linear do satélite 

hR

GM

r

GM
V


  (2-17) 

onde R é o raio da Terra e h a altitude do satélite. 

Para h = 800 km (altura dos primeiros satélites), V  30.000 km/h. Pode-se determinar o 
período, P, do satélite, pois: 

r
V

Pr
P

rV






22

 (2-18) 

Conhecido V tem-se P (para os primeiros satélites P = 1 a 2 horas). 

 

Massa Inercial e Massa Gravitacional 

Aplique-se uma força F horizontal a um corpo de massa m . Pela equação fundamental da 
dinâmica 

 mF  (2-19) 

onde a constante de proporcionalidade é a própria massa m do corpo e dá a medida da 
resistência desse corpo à alteração no seu estado de movimento, ou inércia. 

A massa m é chamada “massa inercial” do corpo. Por outro lado a Terra atrai os corpos às 
suas superfícies, pela lei de gravitação com uma força F que se denomina peso FP dos 
corpos. Para um corpo de massa m’: 

PFgm
R

GM
m

R

Mm
GF  '

'
'

'

'
 (2-20) 

Essa massa m', é normalmente chamada “massa gravitacional”. Para um mesmo corpo m = m’ 
(massa inercial = massa gravitacional). Em Mecânica Clássica isso foi encarado como mero 
acaso, mas na Mecânica Relativística essa igualdade abriu novas perspectivas de estudo, 
principalmente em Cosmologia. 

 
 
2-4.2 A 2a Lei de Kepler 

Consideremos uma porção infinitesimal da 
trajetória de um corpo de massa m, correspon-

dente a um deslocamento rd


a partir do ponto 

P(t0) até o ponto P(t1). Nesse deslocamento, o 

raio vetor r


, que liga P ao centro de forças, S, 
varre o triângulo assinalado na figura 2-6, cuja 
área dA é dada por: 

 rdrdA



2

1
 (2-21) 

A taxa de variação com o tempo da área 
varrida pelo raio vetor, a qual chamamos de 
velocidade areolar, é dada, então por:  Figura 2-6: Geometria para o cálculo da Lei das 

Áreas (dimensões exageradas). 

r

 

rd

 

rdr
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(2-22) 

onde p


 é o momentum linear (mV) e L


 o momentum angular (r x mV)  

Ou seja, a velocidade areolar é diretamente proporcional à magnitude do momentum 
angular. 

No movimento sob a ação de uma força central, L


 se conserva, de modo que a velocidade 
areolar é constante. O raio vetor que liga o corpo ao centro de forças descreve, portanto, 
áreas iguais em tempos iguais. Como a gravitação é uma força central, concluímos que a 2a 
lei de Kepler nada mais é do que a lei de conservação do momentum angular. 

 
 
2-4.3 A 1a Lei de Kepler 

A primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas, pode ser obtida diretamente da relação 
fundamental conforme expressa em (2-7).  

Seja um planeta de massa m2 orbitando o Sol, de massa m1. A expressão (2-7), que 
descreve a aceleração do planeta relativamente ao Sol, pode ser reescrita em forma vetorial 
como: 

r
rdt

rd 



32

2 
   (2-23) 

onde G(m1+m2). 

Existem vários métodos para integrarmos a equação diferencial ordinária de segunda ordem 
expressa em (2-23). Vejamos um exemplo: 

Multiplicando vetorialmente (2-23) por r


 e tendo em conta que o raio vetor é sempre 

paralelo à aceleração, pois o movimento é central, teremos: 

0
2

2 



dt

rd
r  (2-24) 

que uma vez integrada resulta em: 

L
td

rd
r 




= constante (2-25) 

onde, de (2-22), mLL


  é o momentum angular por unidade de massa. Note que L 


 é um 

vetor constante e define um plano sobre o qual o movimento ocorre, e cuja equação é: 

0Lr


 
(2-26) 

Assumindo que 0


L , multiplicando vetorialmente a (2-23) por L


 e tendo em conta a 

propriedade (2-25), obtemos: 
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(2-27) 

ou seja 

r
r

L

dt

rd 






3

ˆ
 (2-28) 

onde r̂ denota o versor (vetor unitário) na direção de r. Observe que se 0


L  o movimento 

será uma linha reta em direção ao Sol (queda livre). Integrando a equação (2-27) temos: 

Br
dt

rd
L




 ˆ  (2-29) 

onde o vetor B


 é uma constante arbitrária de integração. 

Multiplicando (2-29) escalarmente por r


e fatorando obtemos: 
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(2-30) 

Assumindo que r̂  faça um ângulo  com a direção de B


, então (2-30) pode ser escrita 
como 






cos1

2

B

L
r




  (2-31) 

que é a equação polar de uma cônica com a origem em um de seus focos de excentricidade 

 Be e, no caso de uma elipse o parâmetro )1( 22 eaL  . 

 

Velocidade Orbital (Equação da Energia) 

O resultado de (2-17) não é rigoroso, pois foi levado em conta que m << M. Uma expressão 
geral para a velocidade orbital pode ser obtida a partir da fórmula da energia mecânica total 
do sistema, escrita como: 
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ou seja: 
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Como o sistema é conservativo, ETotal é constante. Logo, calculando seu valor em um ponto 
particular da órbita, no pericentro por exemplo, resulta: 
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Mas no pericentro pp rV  . Logo, de (2-25) e (2-31) obtemos: 
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(2-35) 

Note que a expressão (2-35) é a fórmula para a energia orbital por unidade de massa. 
Substituindo (2-35) em (2-33) obtemos, finalmente 
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122   (2-36) 

Que é a expressão para a velocidade de um corpo em órbita elíptica. 

2-5. Cronologia da Gravitação 

Apresentamos a seguir um quadro cronológico das hipóteses e teorias que antecederam a 
lei da gravitação universal de Newton, e uma breve cronologia de fatos dela decorrentes: 

 

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 

Grécia Antiga Aristarco de Samos (310 a.C.- 264 a.C.). “Bíblia” da Astronomia antiga. 

Séc. II Claudio Ptolomeu (90 a.C.- 168 a.C.) 

Séc. XVI Nicolau Copérnico (1473-1543) 

Giordano Bruno (1548-1600). Mártir do pensamento livre. 

Observações de Tycho Brahe (1546-1601) 

Séc. XVII Conclusões de Johannes Kepler (1571-1630), discípulo de Tycho Brahe. 

Galileu Galilei (1564-1642). A vitória do heliocentrismo. 

Morte de Galileu Galilei (1642) e nascimento de Isaac Newton (1642-1727).        
A Gravitação Universal. 

Séc. XVIII Henry Cavendish (1731-1810). Constante de Gravitação Universal. 

Séc. XX Lançamento do satélite Sputinik I (04/10/1957). 
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Figura 2-7: Movimento direto e retrógrado. 

 

 

Figura 2-8: Termos usados na astronomia planetária. 
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2-6. Exercícios 
 

Exercício 2.1 

Abaixo transcrevemos uma tabela dando detalhes sobre as órbitas dos planetas. Note que 
Vênus, Netuno (e a Terra também) têm órbitas aproximadamente circulares. Uma unidade 
astronômica de comprimento (U.A.) é definida como a metade da soma das distâncias 
máxima e mínima da Terra ao Sol:  

1 U.A. = 1,496 x 1011 m 

 

 Semi-eixo maior (a) Período (T) Excentricidade (e) Massa 

 (U.A.) (anos)  (kg) 

Mercúrio           0,3871    0,2408 0,2056 3,30 x 10
23 

Vênus           0,7233    0,6152 0,0068 4,87 x 10
24 

Terra           1,000     1,000 0,0167 5,97 x 10
24 

Marte           1,5237    1,8809 0,0934 6,42 x 10
23 

Ceres           2,766      4,60 0,07976 9,46 x 10
20 

Júpiter           5,2102    11,862 0,0485 1,90 x 10
27 

Saturno           9,538      29,46 0,0555 5,68 x 10
26 

Urano         19,1833      84,07 0,04630 8,68 x 10
25 

Netuno         30,0551    164,18 0,00890 1,02 x 10
26 

Plutão         39,5376    248,09 0,24881 1,305 x 10
22 

Eris         67,6681      557 0,44177 1,66 x 10
22

 

 

Como se sabe da Geometria Analítica, a excentricidade 
2

2

1
a

b
e   em que a e b são, 

respectivamente, os semi-eixos maior e menor da elipse. Daí, para a circunferência, e = 0. 

 

a) Verifique a terceira lei de Kepler, escolhendo um par qualquer de planetas: T2 = k a3; 

b) Num papel log-log faça um gráfico de T x a com os dados acima e calcule o 
expoente n da lei T = K an; 

c) Pode-se calcular a massa de Júpiter observando um de seus satélites que completa 
uma rotação em torno dele em 1,528 x 105 s; sua órbita pode ser considerada uma 
circunferência de raio 4,22 x 108 m. Verifique. 

d) Qual é a massa do Sol? 

 

 

Exercício 2.2 

Vênus e Terra estão em conjunção quando ambos estão alinhados com o Sol 
(aproximadamente); conjunção inferior quando Vênus se situa entre o Sol e a Terra, 
conjunção superior quando o Sol, se situa entre Vênus e Terra. O período de translação de 
Vênus em torno do Sol é de 224,7 dias. Quanto tempo se passa entre duas conjunções 
superiores de Vênus? 

Por que Marte tem o maior período sinódico (S=779,94 dias) entre os planetas exteriores? 
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Figura 2-9: Posições heliocêntricas da Terra e Vênus em 1934. A figura é uma reprodução                                      

atualizada de desenho original elaborado na época no IAG, no Parque da Água Funda. 

 

 

 

Exercício 2.3 

Aceleração de Vênus em relação à Terra. Os planetas se deslocam em torno do Sol 
segundo órbitas quase circulares e todas as órbitas planetárias estão praticamente no 
mesmo plano. O raio da órbita da Terra é 1,5 x 1011 m e o raio e o período da órbita de 
Vênus são 1,1 x 1011m e 0,61 ano, respectivamente. Qual o módulo da aceleração de Vênus 
em relação à Terra quando eles estão (a) do mesmo lado do Sol e (b) em lados opostos do 
Sol?  
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Exercício 2.4 

As Viagens de Gulliver. A estória foi publicada pela primeira vez em 1726. A maneira pela 
qual a mesma é usualmente relatada começa com Jonathan  Swift (1667-1745), criador do 
imortal Capitão Lemuel Gulliver. 

Depois de viajar para Lilliput e Brobdignac, o Capitão Gulliver visita a ilha voadora de 
Laputa. O Capitão Gulliver verificou rapidamente que os laputenses são extremamente 
interessados em Astronomia e 

 
“gastam grande parte de suas vidas observando os corpos celestes, o que fazem com 
o auxílio de lunetas infinitamente superiores às nossas. Esta vantagem permitiu-lhes 
ampliar as descobertas muito além das levadas a cabo pelos astrônomos da Europa; 
já têm  catalogadas mais de dez mil estrelas fixas, ao passo que os nossos mais 
extensos catálogos não contêm mais do que um terço desse número. Descobriram 
ainda duas estrelas inferiores, ou satélites, que giram em torno de Marte, das quais a 
interna dista do centro do planeta exatamente três diâmetros, e, a mais afastada, 
cinco; a primeira perfaz sua órbita no espaço de dez horas, e a última em vinte e uma 
horas e meia; e, assim, o quadrado de seus tempos periódicos se aproxima, 
proporcionalmente, aos cubos de suas distâncias ao centro de Marte, o que 
evidentemente mostra serem governados pelas mesmas leis de gravitação que 
influenciam os outros corpos celestes” . 

 

a) De que lei(s) Swift está se referindo? 

b) Mostre sob a forma de equação(ões) a(s) sua(s) representação(ões) matemática(s). 

c) De que lua(s) Swift está se referindo? 

d) Como poderia Swift saber da existência dessa(s) lua(s) em 1726? 

e) Complete a tabela dada na figura 2-10 e compare os valores de Swift com os 
valores de Asaph Hall (1829 – 1907), que descobriu as luas em 17/08/1877). 

f) Teria Swift escrito “diâmetro(s)”, quando na realidade estaria pensando em “raio(s)”? 

 

Figura 2-10 
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Exercício 2.5 

Em folha de papel log-log, faça o gráfico de q (distância periélica) x Q (distância afélica) para 
os planetas terrestres e para os planetas gigantes, usando os dados da tabela do Exercício 
2.1. Que tipo de curva é obtida? Por quê? 

 

Exercício 2.6 

 
Usando o princípio de conservação da energia, mostre que, para um objeto em órbita 
elíptica em torno de um planeta de massa M, sua distância ao centro do planeta, r, e sua 
velocidade v estão relacionadas por 

 
 

.
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ar
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Exercício 2.7 

Em folha de papel mono-log, faça o gráfico do raio (km) x densidade (kg.m-3) para os 
planetas e alguns dos planetas anãos do Sistema Solar. Qual é a sua conclusão? Por quê? 

 

 

 

Planeta Raio (km) Massa (kg) Densidade 
(g/cm3) 

Distância 
(UA) 

Terrestre     

Mercúrio 2440 3,30 x 1023
 5,427 0,387 

Vênus 6052 4,87 x 1024
 5,243 0,723 

Terra 6371 5,97 x 1924
 5,513 1,000 

Marte 3390 1,90 x 1023
 3,934 1,524 

Joviano     

Júpiter 69911 1,90 x 1027
 1,326 5,203 

Saturno 58232 5,68 x 1026
 0,687 9,537 

Urano 25361 8,68 x 1025
 1,270 19,189 

Netuno 24622 1,02 x 1026
 1,638 30,070 

Kuiperiano     

Plutão 1151 1,31 x 1022
 2,050 39,482 

Eris 1163 1,67 x 1022
 2,5 68,050 

Makemake 739 3 x1021
 1,7 45,344 

Haumea 620 4,01 x 1021
 2,6 – 3,3 42,995 
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CAPÍTULO 3: ORIGEM, COSMOGONIA E ESTRUTURA 

3-1. Introdução 

Cosmogonia é o ramo da Astronomia que estuda a origem do Sistema Solar.  

A forma detalhada da qual o Sistema Solar se originou e se desenvolveu ainda é 
desconhecida, a despeito do fato que o Sistema Solar é um dos mais velhos problemas da 
Astronomia. 

Uma teoria verdadeiramente aceitável da origem do Sistema Solar, ou Cosmogonia, deve 
ser capaz de explicar cada característica conhecida. Ela é inaceitável se explica os 
movimentos e falha na previsão das propriedades físicas dos planetas. Ela deve ser 
compreensivelmente bem sucedida e portanto devidamente detalhada. 

Tal teoria ainda não existe. O que existe são muitos dados e pouca compreensão. Até 
agora, os astrônomos que estão atacando o problema têm se contentado em trabalhar 
somente com certas características globais do Sistema Solar, especialmente aquelas que 
parecem ser as mais estáveis e as quais parecem não ter sido alteradas e confundidas por 
eventos intervenientes. 

Primeiro, entre estes dados existem certas estranhas regularidades, que são notáveis por 
causa da sua natureza não aleatória e que abertamente convidam à especulação sobre as 
suas causas. Elas dizem respeito, principalmente, aos movimentos dos corpos do Sistema 
Solar. Em outras palavras, são fatos observacionais para os quais não há uma explicação 
óbvia e que uma teoria a respeito está obrigada a explicar ou predizer como seu produto 
final. As leis de Kepler não seriam incluídas, uma vez que, elas podem ser explicadas 
através da mecânica Newtoniana. 

3-2. Principais Características do Sistema Solar 

1. As órbitas planetárias são aproximadamente coplanares. O Sistema Solar tem a forma 
de um disco delgado. Os planetas cujas órbitas são mais inclinadas1 em relação à 
eclíptica ( o plano da órbita da Terra ) são: 

 PLUTÃO: 17,1º  

 MERCÚRIO: 7,0º 

 VÊNUS: 3,4º 

2. As órbitas planetárias estão aproximadamente no plano de rotação do Sol. A inclinação 
do equador do Sol em relação à eclíptica é de somente 7º. 

3. As órbitas dos planetas são aproximadamente circulares. As três maiores excentricidades 
são: 

 PLUTÃO : 0,249 

 MERCÚRIO: 0,206 

 MARTE: 0,096 

4. A direção de revolução de todos os planetas em suas órbitas é a mesma, e ela 
corresponde à direção de rotação do Sol.  

                                            
1
 Inclinação – É o ângulo entre o plano da órbita do planeta ou satélite e a órbita da Terra. Ambos constituem o 

mais comum padrão de referência em Astronomia. 
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5. Com algumas poucas e notáveis exceções as rotações dos planetas são diretas, com 
pequenas obliquidades (ângulo entre o eixo de rotação e o polo da eclíptica). As três 
grandes obliquidades são: 

 VÊNUS : 177,36º ( retrógrado ) 

 URANO: 97,77º ( retrógrado ) 

 PLUTÃO: 119,59º (retrógrado ) 

6. As distâncias planetárias (ao Sol) podem ser dadas por uma relação relativamente 
simples, chamada lei de Titius-Bode (1772) (veja o item 3-5 a seguir): 

a) 
na 20,30,4       n = -, 0, 1, 2, ..., 8 (3-1a) 

b) 
na 20,150,4      n = -, 1, 2, ..., 9              (3-1b) 

      O semi-eixo maior a é expresso em U.A. (1 Unidade Astronômica = 150 milhões de km). 

7. Os sistemas de satélites imitam o sistema planetário. Entre os sistemas de multisatélites 
dos planetas exteriores, os satélites maiores formam sistemas que repousam no plano 
de rotação dos planetas, com revolução direta e outras propriedades similares aquelas 
dos planetas. Até mesmo a lei de Titius-Bode encontra a sua análoga nos espaços entre 
os satélites. 

8. Todos os planetas juntos contêm muito mais momento angular do que possui o Sol. Os 
sistemas de satélites, por outro lado, contêm momento angular menor ou comparável 
àquele de seus planetas - mães. (Os planetas concentram 99,5% do momento angular 
do Sistema Solar, mas somente 0,13% da massa total). 

9. Os cometas formam uma classe de objetos com órbitas altamente discordantes, quase 
que aleatoriamente distribuídas, em oposição às órbitas concordantes dos satélites e 
asteroides. 

10. Os vários corpos planetários possuem diferentes composições, como evidenciado por 
diferentes densidades médias e por amostras terrestres, lunares e meteoríticas. Isto 
incluí não somente abundâncias diferentes de elementos químicos mas também certas 
diferenças entre isótopos de elementos simples. Pode haver um decréscimo sistemático 
na percentagem dos elementos pesados de Mercúrio a Saturno. 

11. Os períodos de rotação dos planetas, estão relacionados de tal forma a sugerir uma 
tendência inicial de produzir o mesmo período para todos os corpos planetários. 

12. Em adição às diferenças sistemáticas em composição, observadas na propriedade de 
número 10, existe uma divisão notável entre os planetas gigantes e os planetas 
terrestres. Os primeiros são muito maiores e ocupam uma zona distinta do Sistema 
Solar. Em contrapartida, os planetas terrestres são muito menores e mais densos. 

Naturalmente existem algumas exceções, mas as regras enumeradas acima se aplicam tão 
bem, que essas exceções podem normalmente ser explicadas como sendo devidas a alguns 
eventos fortuitos ou mais recentes. Por exemplo, os satélites mais externos de Júpiter são 
flagrantes violadores das regras, mas acredita-se que eles sejam asteroides que foram 
capturados mais recentemente por Júpiter, por causa de sua massa dominante e portanto 
não estão relacionados aos primórdios originais do Sistema Solar. 

Muitas das primeiras teorias cosmogonicas diziam respeito somente aos dados acima, mas 
tentativas recentes têm trabalhado mais realisticamente, também com as propriedades 
físicas dos corpos do Sistema Solar. A massa, densidade, estrutura e composição de cada 
planeta, fornecem evidências que precisam ser consideradas. 
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Por que, por exemplo, os quatro planetas interiores são tão diferentes, neste respeito, dos 
planetas exteriores? Também, por que Mercúrio tem uma apreciável densidade mais alta do 
que a Lua, apesar de seus tamanhos serem aproximadamente os mesmos? 

Os corpos menores do Sistema Solar, também precisam ser explicados. Recentemente, 
meteoritos têm sido ricas fontes, especialmente de evidências da história primitiva do 
Sistema Solar. Isótopos de xenônio em meteoritos, podem na verdade, prover uma escala 
de tempo precisa para certos eventos cosmogônicos. Também, pode ser que os 
meteoroides, cometas, e poeira interplanetária sejam os últimos fragmentos deixados do 
material pré-Sistema Solar. 

Sem dúvida alguma, a maior parte do que nós conhecemos sobre o Sistema Solar é 
relevante à questão da origem. Provavelmente, o sucesso em se resolver este grande 
quebra-cabeça, virá somente quando os dados mais importantes estiverem claramente 
isolados e a totalidade de nosso conhecimento relevante, estiver ao mesmo tempo sendo 
levado em conta. 

Certamente a Cosmogonia do Sistema Solar é uma das tarefas futuras mais desafiadoras 
da Astronomia. 

3-3. Três Modos Possíveis de Origem Planetária  

Com base na observação das características dos corpos que compõem o Sistema Solar, 
podemos inferir três maneiras principais de como os planetas se formaram a partir da 
nebulosa solar primitiva, a nuvem de gás e poeira que teria existido em torno do Sol e de 
onde o próprio Sol teria se formado: 

1. Colapso gravitacional – é o processo pelo qual regiões suficientemente densas na 
nebulosa tem suficiente força auto - gravitacional para iniciar a contração. Uma vez 
iniciada a contração, barrando fontes de energia externas, a região pode colapsar até 
chegar à dimensões planetárias. Esta é essencialmente a visão do filósofo Immanuel 
Kant (1724-1804) sobre a formação do Sistema Solar, posteriormente retomada pelo 
matemático francês Pierre Simon de Laplace (1749-1827). 

2. Acresção – é o processo pelo qual pequenas partículas colidem e juntam-se para 
formar partículas maiores, que resultam em objetos do tamanho de planetas. Um 
exemplo familiar é o agrupamento de flocos de neve, a medida que eles caem no ar, 
produzindo ocasionalmente agregados de flocos de neve. 

3. Condensação – é o crescimento pelo agrupamento de átomos individuais e moléculas a 
uma partícula em formação. Condensação é o processo pelo qual gotas de chuva e 
flocos de neve individuais crescem. 

3-4. Sumário das Principais Ideias Cosmogônicas 

As teorias cosmogônicas se enquadram, basicamente, em duas categorias distintas: 

a) Evolutivas - que descrevem a formação dos planetas como o resultado de um 
processo natural de formação estelar. 

b) Catastróficas - onde o Sistema Solar é visto como um caso raro e fortuito. 

As primeiras teorias cosmogônicas modernas foram introduzidas no século XVIII: 
 

Hipótese Nebular 

1644 – Renné Descartes (1596-1650) propõe o conceito de uma nebulosa solar primitiva. 
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1755 – Immanuel Kant apresenta a hipótese nebular. De acordo com esta teoria, o Sistema 
Solar teria se formado de uma grande nebulosa, em rotação, sob a ação da 
gravidade. A hipótese nebular de Kant está surpreendentemente próxima das ideias 
básicas dos modelos cosmogônicos modernos. 

1796 – Pierre Simon de Laplace sugeriu que os planetas tinham se formado, a partir de 

anéis de gás ejetados do equador, do Sol colapsante. Refinou o trabalho de Kant. 

 

  Figura 3-1: Condensações em uma nebulosa solar em rotação, como imaginado por Kant (1755). 

 

  

 

                                    

Figura 3-3:  Equilíbrio de forças sobre uma partícula na nebulosa solar. 

 

Principais dificuldades: 

 Inabilidade em explicar a distribuição de momento angular no Sistema Solar 
(característica 8 em 3-2); 

 não proporcionar um mecanismo para formar planetas a partir dos anéis de gás 
postulados. 

 

Hipótese Catastrófica 

Para superar as dificuldades da hipótese nebular, várias teorias catastróficas foram 
introduzidas. Tais teorias eram populares no século XIX e nas primeiras décadas do século 

Figura 3-2: Condensações em anéis de matéria desprendida do Sol em processo de contração e 

rotação, como imaginado por Laplace (1796). 
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XX. Já em 1745, Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) havia proposto que os 
planetas foram formados de material solar ejetado, após a passagem de um enorme 
cometa. Posteriormente, a ideia de um impacto cometário foi substituída pela ideia da 
passagem de uma estrela nas proximidades do Sol. Nesse caso o efeito de maré seria o 
responsável por extrair o material solar, com momentum angular adequado, que viria a 
formar os planetas. 

1905 – Forest R. Moulton (1872-1952) desenvolve matematicamente esta teoria e introduz 

o conceito de planetesimais que se juntariam para formar planetas. 

1917 – James Jeans (1877-1946) aperfeiçoa esta teoria.  

 

Principais dificuldades:  

 Tal passagem próxima estelar seria um evento extremamente raro. Assumindo uma 
densidade estelar típica de 0,15 estrelas por pc3 (1 parsec = 3,26 anos-luz) e uma 
velocidade relativa média de 20 km/s, calculamos que somente alguns encontros teriam 
ocorrido em toda a Galáxia em 5 bilhões de anos. Assim, o Sistema Solar poderia ser 
uma espécie única!  

 A principal objeção à teoria colisional é que de acordo com os cálculos, a maior parte do 
material ejetado do Sol seria capturado pela estrela, antes de permanecer em órbita em 
torno do Sol. Também, não haveria uma razão óbvia do porque o material formaria um 
sistema planetário.  

Face às dificuldades dinâmicas e estatísticas da teoria colisional, a hipótese nebular foi 
revisada e modificada nos anos 40. Em particular, tornou-se claro que forças magnéticas 
poderiam transferir momentum angular eficientemente do Sol, para a nebulosa planetária. 
Os princípios básicos de formação planetária são hoje considerados razoavelmente bem 
compreendidos e como resultado de observações modernas, as teorias evolutivas têm sido 
consideradas como sendo as mais razoáveis. 

As rochas mais antigas encontradas na Terra, datam de cerca de 3,7 bilhões de anos. 
Algumas amostras lunares e de meteoritos são algo um tanto mais antigas. Quando todos 
estes fatos são juntados, pode ser estimado que a Terra e os outros planetas foram 
formados há cerca de 4,6 bilhões de anos. Por outro lado, a idade da Galáxia é de pelo 
menos o dobro, tal que as condições globais não mudaram significamente durante a 
existência do Sistema Solar. Assim, a teoria atual de formação estelar também pode lançar 
alguma luz nos problemas cosmogônicos. 

O Sol e praticamente todo o Sistema Solar, condensaram-se simultaneamente a partir de 
uma nuvem de gás e poeira colapsante em rotação. 

Os elementos mais pesados do que o hélio foram formados no interior das estrelas de 
gerações anteriores. O colapso da nuvem foi iniciado possivelmente por uma onda de 
choque emanada da explosão anterior de uma supernova, que enriqueceu a nebulosa solar 
primitiva com elementos mais pesados. Assim, o Sol não seria uma estrela de primeira 
geração. Quando as reações nucleares se iniciaram, um forte vento solar transportou para 
fora momentum angular do Sol para o gás circunvizinho, através do campo magnético. O 
início das reações termonucleares no Sol significou o fim da formação planetária. 
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3-5. A Lei de Titius-Bode 

A progressão de Titius-Bode é uma sequência de números que fornece as distâncias 
aproximadas dos planetas em relação ao Sol, em unidades astronômicas. 

Com exceção dos dois primeiros números, a sequência prossegue dobrando-se o número 
anterior: 

[0; 3; 6; 12; 24; 48; 96; 192; 384; 768] 

Em seguida, cada número deve ser adicionado de 4 e dividido por 10, resultando em: 

[0,4; 0,7; 1,0; 1,6; 2,8; 5,2; 10,0; 19,6; 38,8; 77,2] 

O resultado é bastante próximo da distribuição das distâncias médias dos planetas ao Sol 
em unidades astronômicas, conforme podemos constatar na tabela (3-1). 

Descoberta em 1766 por Johann Titius (1729-1796), de Wittenberg, e publicada pela 
primeira vez em 1772 por Johann Bode (1747-1826), então diretor do Observatório de 
Berlin, a lei de Titius-Bode não possui, ainda, uma justificativa teórica plausível, porém 
passou no seu primeiro grande teste quando Urano foi descoberto (1781) por Herschel a 
19,2 U.A. do Sol. O bom ajuste da lei de Titius-Bode com Urano  chamou a atenção dos 
astrônomos para a lacuna existente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Iniciou-se, então, 
uma busca pelo "planeta perdido". Em 1o de janeiro de 1801, Giuseppe Piazzi (1746-1826), 
então diretor do observatório de Palermo, na Itália, achou um pequeno "planeta", o primeiro 
asteroide, movendo-se a uma distância média de 2,77 U.A., o qual recebeu o nome de 
Ceres. Posteriormente, ainda foram descobertos muitos outros asteroides espalhados numa 
região entre as órbitas de Marte e de Júpiter, denominada de Cinturão de Asteroides. 

Contudo, nem tudo era perfeito com a lei de Titius-Bode. Quando Netuno foi descoberto 
(1946), anos depois de Ceres, verificou-se que a concordância entre sua posição real e a 
prevista pela lei de Titius-Bode era muito ruim. Já com Plutão, descoberto por Clyde 
Tombaugh (1906-1997) no Observatório Lowell, no estado norte-americano do Arizona, em 
1930, não havia nenhuma concordância! Esse fracasso da sequência de Titius-Bode levou 
ao argumento de que a "lei" é uma simples coincidência, sem fundamentação física. Apesar 
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disso, algumas cosmogonias2 têm chegado à leis do tipo Titius-Bode como consequência de 
suas formulações teóricas sobre a formação planetária. Além disso, sequências 
semelhantes podem ser encontradas para os satélites naturais dos planetas jovianos. 

 

Planeta     n 

(a) 

 Distância ao Sol em U.A.   Ano da Descoberta               

(b) Titius-Bode    Atual           Pred.-Obs.  

Mercúrio - - 0,400  0,387            +0,013 --- 

Vênus 0 1 0,700 0,723            -0,023 --- 

Terra 1 2 1,000 1,000              0,000 --- 

Marte 2 3 1,600 1,524            +0,076 --- 

Ceres 3 4 2,800 2,766            +0,034 (1801) 

Júpiter 4 5 5,200 5,203             -0,003 --- 

Saturno 5 6 10,000 9,555            +0,445 --- 

Urano 6 7 19,600 19,218           +0,382 (1781) 

Netuno 7 8 38,800 30,110           +8,690  (1846) 

Plutão 8 9 77,200 39,44             +37,76 (1930) 

Tabela 3-1: Resultados da lei de Titius-Bode em confronto com os valores atuais dos semieixos 

maiores das órbitas dos nove planetas e de Ceres, o maior dos asteroides. 

 
 
 

3-6 Exercícios 

 

Exercício 3.1 

A distribuição de momento angular no Sistema Solar constitui um enigma. 

O momento angular rotacional do Sol é: 

1242
2

..10
5

2 


smkg
RM SolSolSol  

enquanto cada planeta tem um momento angular orbital 

P

am 22 
, 

onde m é a massa do planeta, a é o semi-eixo maior orbital, e P é o período orbital sideral; o 
total planetário é cerca de 31 x 1042 kg. m2. s-1. Portanto, os planetas contribuem com 97% 
do momento angular do sistema. 

 

a) Por que o Sol, que é muito mais massivo, não fornece a contribuição dominante? 

b) Existiu uma taxa de rotação primordial? 

                                            
2
 Chama-se de Cosmogonia o estudo da origem da ordem e evolução do Sistema Solar ou de sistemas planetários análogos 

ao nosso. 
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c) Se afirmativo, por que os planetas terrestres giram muito mais rapidamente do que 
os planetas jovianos? 

d) O que causou o eixo de rotação de Urano estar situado quase no seu plano orbital 
(ver figura 7.24)? 

 

 

Exercício 3.2 

Verifique as seguintes afirmações: 

a) Sol concentra cerca de 99,87% da massa do Sistema Solar; 

b) Apenas 0,13% da massa do Sistema Solar está concentrada nos planetas; 

c) momento angular total do sistema planetário é igual a 3,148 x 1050 g cm2 s-1; 

d) 99% do momento angular está concentrado nos planetas; 

e) Sol contribui com apenas cerca de 0,5% do momento angular total do sistema. 

 

Figura 3-4:  Definição de momento angular. 

Exercício 3.3 

O momento angular de um corpo orbitando o Sol é dado por J=m[GMSola(1-e2)]1/2 

(Weissman, P., Icarus 89, 190-193,1991). 

a) Determine o momento angular total dos planetas; 

b) Compare os resultados com aqueles obtidos nos Exercícios 3.1 e 3.2. 

 

Exercício 3.4 

O momento angular de uma esfera em rotação é dado por:  

J = k m R2 ,  

onde 

m – massa do corpo 

R – raio da esfera 

  = 2 / P – velocidade angular 

k -  coeficiente de momento de inércia (k = 0,4 para uma esfera de densidade uniforme). 
Observação: o Sol e os planetas são mais densos na direção central, então k < 0,4: 
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k = 0,06 para o Sol 

k = 0,26 para Júpiter 

k = 0,20 para Saturno 

Determinar o momento angular J para o Sol, Júpiter e Saturno. 

Note que o momento angular orbital de qualquer dos planetas exteriores excede o 
momento angular rotacional do Sol. Isto ilustra o clássico problema da origem do Sistema 
Solar de explicar como o momento é transferido da estrela central para os planetas. 

 

Exercício 3.5 

Em folha de papel log-log, faça o gráfico do momento angular (kg.m2 . s-1) x massa (kg), 
para os planetas do Sistema Solar e o Sol. Qual é a sua conclusão?  
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CAPÍTULO 4: PLANETOLOGIA COMPARADA 

4-1. Introdução: 

A ciência planetária ou Planetologia Comparada, como é geralmente chamada, pode ser 
definida como sendo a “Física dos Planetas”. É uma ciência multi-disciplinar que está 
constantemente sendo atualizada através de novas informações, geralmente obtidas através 
de sondas em missões espaciais específicas. 

 

4-1.1. Questões básicas ou colocação do problema: 

 Por que estudar os planetas? 
 O que se espera obter destes estudos? 

Nosso objetivo em estudar os planetas não é simplesmente a coleta de novos dados, mas a 
obtenção de conhecimentos sobre os mecanismos físicos e químicos que determinam a sua 
estrutura interna, detalhes superficiais, composição química da atmosfera etc., para a 
formulação de modelos matemáticos incluindo termos de perturbação até de terceira ordem 
de corpos (planetas) do Sistema Solar e assim obter mais informações sobre os 
mecanismos básicos que governam o nosso próprio planeta. 

Exemplo: Está confirmada a existência de água na Lua, que não apresenta atividade 
vulcânica há pelo menos 3,8 bilhões de anos. Io, satélite de Júpiter tem praticamente o 
mesmo tamanho que a Lua, mas apresenta atividade vulcânica (SO2). 

 

Parâmetros Físicos e Modelagem 

1. Parâmetro físico mais relevante: a massa do planeta ou satélite 

2. Parâmetros físico-químicos mais importantes: 

a) pressão 

b) temperatura 

c) densidade 

d) composição da atmosfera 

e) composição mineralógica (superfície e interior) 

3. Preocupação dos modelos: procurar determinar como estas propriedades variam ou 
estão distribuídas com o raio do planeta ou satélite (distribuição da massa): 

)(r  (4-1) 

onde (r) representa a dependência funcional da densidade, , em função do raio, r, do 
corpo (planeta ou satélite). As equações que relacionam pressão, densidade e temperatura 
de qualquer substância, em fase gasosa sob várias condições físicas, são chamadas de 
“equações de estado”. 

Os líquidos e sólidos apresentam os chamados “diagramas de fase”. Assim, a descrição 
física dos interiores planetários é mais complicada que a dos interiores estelares, porém o 
tratamento teórico é praticamente o mesmo. 

Processo iterativo: basicamente, o planeta é dividido em milhares de camadas ou cascas 
esféricas (shells). A verificação é feita em função da massa, que se conhece com precisão. 
Ajusta-se então a equação de estado e “roda-se” novamente o programa de modelagem, 
procedendo-se assim sucessivamente. 
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Equações básicas 
 

equilíbrio hidrostático: 

gdrdP   (4-2) 

onde P é a pressão,  a densidade, r o raio e g a aceleração da gravidade, dada por: 

2

)(

r

rGM
g   (4-3) 

M(r) é a massa do corpo de raio r. 

Assim, temos as seguintes condições de equilíbrio hidrostático:  

Variação da pressão com o raio: 

2

)(

r

rGM

dr

dP
  (4-4) 

Variação da massa com o raio: 

 24
)(

r
dr

rdM
 (4-5) 

onde a densidade é dada por 

3

3
4 r

M


  (4-6) 

O momento de inércia:  






r

drrrI

0

4)(
3

8
 (4-7) 

 

4-2. Classificação dos Planetas 

Os planetas dividem-se naturalmente em duas classes distintas: 

a) Terrestres, telúricos ou interiores: 

 Mercúrio 

 Vênus 

 Terra 

 Marte 

b) Gigantes, jovianos ou exteriores: 

 Júpiter 

 Saturno 

 Urano 

 Netuno 
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Propriedade Planeta terrestre Planeta gigante 

Massa Pequena (~10
27

g) Grande (~10
29

g) 

Densidade Alta (~5g/cm
3
) Baixa (~1g/cm

3
) 

Distância ao Sol Pequena (~10
13

cm) Grande (~10
14

cm) 

Atmosfera Nenhuma ou tênue Extensa e densa 

Satélites Poucos ou nenhum (<3) Muitos (>10) 

Composição física Elementos pesados Elementos leves 

Composição química N2,CO2 H2,He,CH4, NH3 etc. 

Tabela 4-1: Principais propriedades físicas dos planetas. 

 

 

Planeta Diâmetro Massa Densidade 

Mercúrio 0,38 0,06 5,43 
Vênus 0,95 0,85 5,24 
Terra* 1,00 1,00 5,515 
Marte 0,53 0,11 3,93 
Júpiter 10,8 318 1,36 
Saturno 8,9 95 0,71 
Urano 4,1 15 1,30 
Netuno 3,8 17 1,8 

Tabela 4-2: Dimensões e densidades relativas dos planetas.  

(*) Terra como padrão. 

 

 

Objeto Distância ao Sol  
(UA) 

Densidade  
(g/cm

3
) 

Composição Básica 

Mercúrio 0,4 5,4 Ferro, níquel, silicatos 

Vênus 0,7 5,4 Ferro, níquel, silicatos 

Terra 1,0 5,5 Ferro, níquel, silicatos 

Lua 1,0 3,3 Silicatos 

Marte 1,4 3,9 Silicatos, ferro, enxofre 

Júpiter 5,2 1,3 Hidrogênio, hélio 

Io 5,2 3,4 Silicatos 

Europa 5,2 3,0 Gelo de água, silicatos 

Ganimedes 5,2 1,9 Gelo de água, silicatos 

Calisto 5,2 1,8 Gelo de água, silicatos 

Saturno 9,6 0,7 Hidrogênio, hélio 

Titã 9,6 1,8 Gelo de água, silicatos 

Urano 19,2 1,2 Gelos, hidrogênio, hélio 

Netuno 30,1 1,6 Gelos, hidrogênio, hélio 

Tritão 30,1 2,1 Gelo de água, silicatos 

Plutão 39,4 2,0 Gelo de água, silicatos 

Tabela 4-3: Planetas e satélites – Cenários de composição básica dos planetas e de alguns 

satélites. 

 

4-3. Albedo 

Define-se albedo ou coeficiente de reflexão (ou mais precisamente o albedo de Bond, Av), 
como a razão da luz refletida total em relação à luz incidente total. O albedo de Bond, que 
geralmente é numericamente menor do que a refletividade normal da superfície, é uma 
medida da reflexão global e absorção de radiação solar. 
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Figura 4-1: Geometria para o cálculo do albedo. 

 

Um outro tipo de albedo, é definido para descrever o brilho aparente de um objeto. Este é o 
albedo geométrico (pv), que é a razão entre o brilho total, visto na direção do Sol, em relação 
àquele de uma esfera branca hipotética difusivamente refletora do mesmo tamanho na 
mesma distância. Numericamente, o albedo geométrico é aproximadamente o mesmo que a 
refletividade normal. Note que alguns objetos podem ser mais reflexivos do que a esfera 
branca hipotética de referência, tal que os albedos geométricos maiores do que 1,0 são 
possíveis; o albedo geométrico do satélite Encelado, de Saturno, é aproximadamente 1,1. O 
albedo de Bond, entretanto, nunca pode ser maior do que 1,0. 

qpA vv   (4-8) 

onde q é a integral de fase ou fator de dispersão, que depende das propriedades de 
espalhamento da superfície dado por 






0

)()(2 dsenq  
(4-9) 

A lei de Lambert, baseada numa superfície esférica lisa, difusora perfeita, fornece 

 cos)()()( sen  (4-10) 

então 
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(4-11) 

Finalmente, existe uma relação entre os dois albedos para qualquer objeto, dada pela 
integral de fase, q,  definida por 

v

v

p

A
q   (4-12) 

Para a Lua e muitos outros corpos no Sistema Solar, o valor da integral de fase tem sido 
medido, sendo próximo de 2/3; em outras palavras, para superfícies típicas de planetas, o 
albedo de Bond é igual a aproximadamente dois-terços do albedo geométrico. 
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Planeta Albedo  
de Bond 

Albedo  
geométrico 

Integral  
de fase 

Mercúrio 0,119 0,138 0,862 

Vênus 0,750 0,840 0,893 

Terra 0,306 0,367 0,834 

Lua 0,123 0,113 1,088 

Marte 0,250 0,150 1,667 

Júpiter 0,343 0,520 0,660 

Saturno 0,342 0,470 0,728 

Encélados 0,990 1,400 0,707 

Urano 0,290 0,510 0,569 

Netuno 0,310 0,410 0,756 

Plutão ~0,3-0,7 0,44-0,61 0,682-1,148 

Tabela 4-4: Valores de albedo para os planetas do Sistema Solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2: Albedo geométrico em função do comprimento de onda para vários corpos planetários. 
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4-4. A Emissão de Radiação Térmica dos Planetas 

A radiação térmica dos corpos do Sistema Solar depende do albedo e da distância ao Sol, 
isto é, da quantidade de radiação absorvida. O calor interno é importante em Júpiter e 
Saturno, mas nós podemos desprezá-lo neste ponto. 

Usando a lei de Stefan-Boltzmann, o fluxo sobre a superfície do Sol pode ser expresso 
como 

424


TRL   (4-13) 

Se o albedo de Bond de um corpo é A, a fração da radiação absorvida é (1 – A). Esta mais 
tarde é emitida como calor. Se o corpo está a uma distância r do Sol, o fluxo absorvido é 

)1(
2

242

A
r

RTR
Labs 


   (4-14) 

Existem boas razões para admitir que o corpo está em equilíbrio térmico, isto é, os fluxos 
emitido e absorvido são iguais. Caso contrário, o corpo se aquecerá e resfriará até que o 
equilíbrio seja atingido. 

Energia emitida pelo Sol (Stefan – Boltzmann), fluxo na superfície do Sol 

4


TE   (4-15) 

Fluxo na superfície do Sol (Luminosidade) 

422 44


TRERL   (4-16) 

Fluxo no planeta 

424 PPP TRL
e

  

422 PPP TRL
h

  

(rotação rápida  esférico) 

(rotação lenta  hemisférico) 

(4-17a) 

(4-17b) 

Contribuição solar na órbita do planeta (fluxo de energia recebido na distância do planeta) 
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  (4-18) 

Vamos primeiro assumir que o corpo está girando lentamente. O lado escuro teve tempo de 
resfriar, e a radiação térmica é emitida principalmente de um hemisfério. O fluxo emitido é 

42
P TR2L

h
  (4-19) 

onde T é a temperatura do corpo e 2R2 é a área de um hemisfério. Em equilíbrio térmico 

(4-14) e (4-19) são iguais 
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(4-20) 

Um corpo girando rapidamente emite um fluxo aproximadamente igual em toda a sua 
superfície. O fluxo emitido é 

42
P 4

e
TRL   (4-21) 
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e a temperatura, 
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 (4-22) 

Analogamente, se o albedo de Bond de um corpo é A, a fração de radiação absorvida é (1 – A). 

A energia absorvida por segundo é 
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(4-23) 

Para rotação rápida, o fluxo emitido é 

42
4 PPP TRL

e
  (4-24) 

e a temperatura do planeta fica 
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As temperaturas teóricas obtidas acima não são válidas para a maioria dos principais 
planetas, devido à atmosfera e calor interno. Valores de temperaturas medidas e teóricas de 
alguns planetas principais são comparadas na tabela a seguir. Vênus é um exemplo 
extremo de discordância entre os valores teóricos e reais. A razão é o chamado “efeito 
estufa”: é permitido radiação entrar, mas não sair. O mesmo efeito acontece na atmosfera 
da Terra. Sem o efeito estufa, a temperatura média poderia ser bem mais baixa do que o 
ponto de congelamento e a Terra inteira seria coberta de gelo. 

 

Planeta Albedo 

Distância ao Sol Temperatura teórica Temperatura  
efetiva (K) 

Temperatura 
equilíbrio (K) 

(U.A.) (10
6
 km) (Eq. 4-23) (Eq. 4-25) 

Mercúrio 0,119 0,387 57,9 525 440 100-725 434 

Vênus 0,750 0,723 108,2 270 230 737 232 

Terra 0,306 1,000 149,6 290 250 288 255 

Marte 0,250 1,524 227,9 260 215 215 210 

Júpiter 0,343 5,203 778,3   124 110 

Saturno 0,342 9,530 1425,7   95 81 

Urano 0,290 19,240 2878   59 58 

Netuno 0,310 30,140 4509   59 46 

Plutão ~0,3-0,7 39,810 5956   ~40-60 39 

Tabela 4-5: Valores teóricos e observados de temperaturas para alguns planetas. 
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Planeta 

Distância  
do Sol  
(U.A.) 

Diâmetro  
(Terra = 1) 

Massa  
(Terra =1) 

Densidade  
(g/cm

3
) 

Júpiter 5,2 11,20 318 1,3 

Saturno 9,5 9,00 95 0,7 

Urano 19,2 4,11 14 1,2 

Netuno 30,1 3,92 17 1,7 

Tabela 4-6: Propriedades básicas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 

4-5. Exercícios 

 

Exercício 4.1 

Em uma folha de papel log-log, faça um gráfico de densidade versus distância heliocêntrica, 
de acordo com os dados da tabela 4-3. Determine a lei aproximada que relaciona estas 
grandezas. 

 

Exercício 4.2 

Completar a tabela 4-5 usando as Eq. 4-23 e Eq. 4-25. 

 

Exercício 4.3 

A excentricidade e e semi-eixo a das órbitas dos planetas telúricos são dados na tabela 
(lembre-se que 1UA = 1,496 x 1011 m) 

 

 Mercúrio Vênus Terra Marte 

e 0,206 0,007 0,017 0,093 

a (UA) 0,387 0,723 1,000 1,524 

 

Calcule para cada um destes planetas:  

 

a) a distância de maior aproximação ao Sol 

b) a distância de maior separação do Sol 

c) a energia total do movimento de translação 

d) o momento angular orbital 

e) o período de revolução 

f) a velocidade no afélio e no periélio 
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Exercício 4.4 

A maior velocidade de rotação possível para um planeta é aquela em que a força 
gravitacional, exercida sobre a matéria no seu equador, é exatamente igual à força 
centrípeda necessária para manter esta matéria em rotação. (Por quê?) (a) Mostre que o 
período de rotação mínimo, correspondente a tais condições, é dado por 






G
T

3
 

onde  é a densidade do planeta, que supomos ser homogêneo. (b) Calcule o período de 
rotação, considerando uma densidade igual a 3,5 g/cm3, que é típica de alguns planetas, 
satélites e asteroides. Nunca foi encontrado um objeto astronômico com período de rotação 
menor que o determinado pela análise feita neste problema. 
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CAPÍTULO 5: PLANETAS TERRESTRES 

5-1. Introdução 

Os nove planetas principais formam duas classes nitidamente contrastantes. Os planetas 
terrestres assemelham-se com a Terra por serem relativamente pequenos e densos, com 
atmosferas pouco espessas, ou em alguns casos, apresentando praticamente nenhuma 
atmosfera. Este grupo inclui Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A Lua embora seja realmente 
um satélite e não um planeta, é fisicamente bastante semelhante a estes planetas. O outro 
grupo inclui os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e será examinado no 
Capítulo 6. 

5-2. Mercúrio e Lua 

Devido a sua proximidade ao Sol, Mercúrio é um planeta difícil de ser estudado. Por esta 
razão, Mercúrio foi um objeto esquecido até o desenvolvimento da astronomia a partir dos 
anos 60. Se os movimentos de Mercúrio e Vênus forem observados por vários meses, pode-
se ver que estes dois planetas estão estreitamente ligados ao Sol, nunca se movendo muito 
longe dele no céu. Por Mercúrio e Vênus terem órbitas menores daquela da Terra, eles as 
vezes são chamados de planetas inferiores. 

A distância angular máxima de Vênus ao Sol é de 48º, comparada com cerca de 28º de 
Mercúrio. Assim, apesar de sua órbita ser maior, as mesmas descrições se aplicam a Vênus. 

Foi através de observações por radar, efetuadas com o rádio telescópio fixo de 300m de 
diâmetro de Arecibo, Porto Rico (Universidade Cornell, U.S.A.), que os verdadeiros períodos 
de rotação de Vênus e Mercúrio foram medidos, assim como as suas distâncias precisas e o 

diâmetro de Mercúrio, como sendo de 4868  4 km. 

Os cinco corpos terrestres – Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, e Marte – formam um grupo 
apropriado para comparação. 

Atmosfera de Mercúrio 

Os três planetas maiores, Vênus, Terra, e Marte, todos têm atmosferas substanciais e 
longas histórias de atividade geológica. Em contraste, Mercúrio e a Lua convidam à 
comparação entre eles, como mundos menores, sem atmosfera e muito menos ativos. 

Apesar de a Lua e Mercúrio serem semelhantes em muitos aspectos, e muito mais simples 
que Vênus, Terra, ou Marte, eles apresentam uma diferença marcante: a composição geral. 
A Lua é um corpo rochoso depauperado em metais. Em contraste, Mercúrio é um planeta 
rico em metais, como fica evidente da sua alta densidade. Assim, embora os dois objetos 
pareçam iguais, devemos lembrar que a semelhança é somente superficial; nos seus 
interiores eles são muito diferentes. 

Superfície de Mercúrio 

O registro geológico de um planeta está escrito em suas rochas e na sua topografia 
superficial. Quase tudo que conhecemos sobre a geologia de Mercúrio, foi aprendido 
através de uma única sonda, a Mariner 10, que fez três vôos rasantes sobre o planeta em 
1973 e 1974, revelando cerca de 45% de um planeta muito semelhante à Lua. 

Mercúrio têm uma temperatura superficial que varia de 402 °C ao meio-dia (alta o suficiente 
para derreter o zinco) e a cerca de -183 °C sobre a maior parte do hemisfério escuro (baixa 
o suficiente para congelar dióxido de carbono). A temperatura mais baixa em Mercúrio é 
quase igual àquela na Lua. Uma das descobertas mais surpreendentes sobre Mercúrio 
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desde a Mariner 10, é a presença de calotas polares, que são depósitos permanentes de 
água ou outro volátil congelado nas regiões frias polares de um planeta. A Terra, a Lua, e 
Marte tem calotas polares, mas ninguém esperava tal fenômeno em Mercúrio, que está 
muito mais próximo do Sol. A superfície de Mercúrio é somente 14% da terrestre e o seu 
volume apenas 5,5% daquele da Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-1: Sumário gráfico de Mercúrio. 

Interior de Mercúrio 

Os interiores planetários são lugares misteriosos, praticamente inacessíveis à observação direta. 

O pouco que é conhecido sobre eles, deve ser aprendido indiretamente e está 
inevitavelmente sujeito à má interpretação. Mesmo assim, deve ser feito um esforço, sem o 
qual alguma compreensão global do que está abaixo da superfície visível do corpo torna-se 
impossível, em termos de evolução planetária. 

O indício mais importante da composição global de um planeta é fornecido pela sua 
densidade. A Terra tem uma densidade de 5,5 g/cm3, a Lua 3,3 g/cm3 e Mercúrio 5,4 g/cm3. 
O fato de estas densidades diferirem sugere diferenças em composição, mas deve-se ter 
cuidado: a densidade média, também é afetada pelo tamanho do planeta. Mercúrio tem a 
maior proporção de constituintes de alta densidade, que são os metais e a Terra tem a 
segunda maior. 

Para qualquer planeta, a densidade deve crescer com a profundidade. Uma das 
propriedades fundamentais da Lua é a sua carência de metais. Em contraste, o único 
modelo plausível para um planeta denso como Mercúrio, requer uma grande quantidade de 
metal, aproximadamente 60% em massa. Se 60% de Mercúrio consistir de um núcleo não 
necessariamente líquido de ferro-níquel semelhante àquele da Terra, este núcleo deve ter 
um diâmetro de 3500 km e se estender até aproximadamente 700 km da superfície. 

Lento período de rotação:  
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3
 

Período de Rotação: 58,6462 dias terrestres 
Período Orbital: 87,969 dias terrestres 
Distância média ao Sol: 0,387 U.A. 
Mercúrio não tem satélites 
Campo magnético superficial: 0,0035 gauss 
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Mercúrio pode então ser imaginado como uma esfera de metal do tamanho da Lua, coberta por 
uma crosta de 700 km de espessura. A maneira adequada de examinar esta situação é 
perceber que Mercúrio é deficiente em rochas de silicatos, antes do que enriquecido em metais. 
Uma das descobertas feitas pela Mariner 10, foi a presença em Mercúrio de um campo 
magnético de somente cerca de 1% daquele da Terra, o que parece indicar a existência de um 
núcleo líquido. Nenhum campo magnético havia sido detectado na Lua, em Marte e Vênus até 
então. Em suma, o interior de Mercúrio é em muitos aspectos parecido com o da Terra, com um 
grande núcleo de metal e um campo magnético planetário. Ainda assim, a sua superfície é 
como aquela da Lua, com pouca evidência de atividade geológica pelo menos por vários bilhões 
de anos. Devido ambos os objetos serem pequenos (a Lua tem 71% das dimensões de 
Mercúrio), as suas gravidades (Mercúrio 3,73m/s2 e a Lua 1,57 m/s2) não são fortes o suficiente 
para reter qualquer atmosfera substancial durante o tempo de existência do Sistema Solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
Figura 5-2: Sumário gráfico da Lua. 

 

5-3. O Sistema Terra-Lua 

A Lua é o vizinho mais próximo da Terra no espaço. Além da sua proximidade, a Lua 
também é excepcional na medida em que ela é bastante massiva para ser satélite da Terra, 
a razão de suas massas sendo bem maior do que as razões similares de outros satélites 
naturais em relação aos planetas que eles orbitam (ainda que aquela de Caronte e o planeta 
anão Plutão excede aquela da Lua e Terra). Por essa razão, o sistema Terra-Lua é às vezes 
considerado um planeta duplo. É o centro do sistema Terra-Lua, em vez de o centro da 
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Terra, que descreve uma órbita elíptica em torno do Sol de acordo com as Leis de Kepler. É 
também mais preciso dizer que a Terra e a Lua juntas revolvem em torno de seu centro de 
massa comum, em vez de dizer que a Lua revolve em torno da Terra. Esse centro de massa 
comum está situado no interior da Terra a aproximadamente 4800 km do céu centro.  

O Mês Lunar  

Os movimentos aparentes da Lua através do céu têm sido registrados e estudados desde os 
tempos antigos. Os babilônios e os maias, por exemplo, tinham calendários notavelmente 
precisos para eclipses e outros eventos astronômicos. Os astrônomos hoje reconhecem 
diferentes tipos de meses, tal como o mês sinódico de 29 dias, 12h e 44 min, o período das 
fases lunares, e o mês sideral de 27 dias, 7h e 43 min, o período de revolução lunar em torno da 
Terra.  

 
 

Figura 5-3: Representação dos movimentos lunares conforme vistos da direção do Polo Sul. 

 

A Órbita Lunar 

Como visto de cima do pólo Norte da Terra, a Lua se move no sentido anti-horário com uma 
velocidade média orbital de cerca de 1 km/s. 

A distância média da Lua, 384.401 km é o semi-eixo maior da sua órbita elíptica. Sendo a órbita 
lunar elíptica (excentricidade de 0,0549), a distância entre a Terra e a Lua varia periodicamente 
à medida que a Lua se move em sua órbita. Além disso, o efeito da maré do campo 
gravitacional do Sol aumenta a excentricidade quando o semi-eixo maior da órbita está alinhado 
com o vetor Sol-Terra ou, em outras palavras, a Lua está na fase cheia ou nova. No perigeu, 
quando a Lua está o mais próximo da Terra, a distância é aproximadamente 365.000 km 
(356.375 km em 1912 janeiro 4); no apogeu, quando a Lua está o mais afastado da Terra, a 
distância é de aproximadamente 409.000 km (406.720 km em 2125 fevereiro 3). Valores 
extremos para distâncias de perigeus e apogeus ocorrem quando a passagem do perigeu ou 
apogeu ocorre próxima a uma Lua nova ou cheia. A distância média não é equidistante entre o 
mínimo e o máximo, porque a gravidade do Sol perturba a órbita, afastando-a de uma 
verdadeira elipse. A distância média é de aproximadamente 385.000 km, ou cerca de 60 vezes 
o raio da Terra. O plano da órbita da Lua está inclinado a um ângulo de 5,145396° com relação 
ao plano da eclíptica (o plano no qual está a órbita da Terra em torno do Sol ou, mais 
precisamente, o plano no qual o centro de gravidade do sistema Terra-Lua (seu baricentro) 
orbita o Sol); assim como visto do centro da Terra a Lua deriva para cima e para baixo 
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ligeiramente mais do que 5° no curso de cada órbita. A inclinação orbital da Lua, combinada 
com a inclinação do eixo de rotação da Terra, causa a declinação da Lua, como observada da 
Terra, variar entre ± 28,5° quando a inclinação da Lua é somada aquela da Terra, e ± 18° 
quando as duas inclinações se opõe uma à outra; os máximos e mínimos de declinação se 
repetem a cada 18,6 anos, o período no qual o nodo ascendente da órbita da Lua precessa 
através de um círculo completo.  
 

 
  

Figura 5-4: Apogeu da Lua, Perigeu da Lua. 

Observação: Essas fotos foram obtidas a partir do hemisfério norte da Terra.  
Fonte: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041021.html 

 

Movimento Lunar Retardado 

Devido à rotação da Terra, a Lua parece nascer no Leste e se pôr no Oeste, como todos os 
outros corpos celestes; contudo, o próprio movimento orbital da Lua a desloca em direção ao 
Leste contra as estrelas. Este movimento aparente é muito mais rápido do que o movimento 
similar do Sol. Portanto, a Lua parece ultrapassar o Sol e nascer a uma média de 50 min mais 
tarde cada noite. Existem muitas variações nesse retardamento de acordo com a latitude e 
época do ano. 

Vamos realizar uma experiência imaginária.  

Matias viaja para a Lua e nós ficamos aqui na Terra. O Sol está iluminando ao mesmo tempo a 
ambos os corpos, a Terra e seu satélite natural, a Lua. Quando Matias está na metade 
iluminada da Lua, se diz que é “de dia”; da Terra veríamos Matias na região iluminada da Lua 
em, por exemplo, “quarto minguante”. Dentro de algum tempo, será noite no lugar em que está 
Matias e nós diremos que a “minguante cresceu”, faltando poucos dias para a Lua nova. 
Explique: o que veria Matias na Terra?  
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Figura 5-5:  Uma experiência imaginária. 
 
 
 
Eclipse Solar e Lunar 
 
Um eclipse total solar pode ocorrer apenas quando a Lua está em sua fase nova. Nessa época 
a Lua está entre o Sol e a Terra e não pode ser vista até que ela se mova através do disco do 
Sol. No apogeu (quando a Lua está no seu ponto mais distante da Terra) a umbra da sua 
sombra é muito curta para alcançar a superfície da Terra, causando o diâmetro aparente do 
disco do Sol ser maior do que aquele da Lua. Assim, a Lua bloquearia o Sol inteiramente, de 
modo que o Sol seria visto como um anel brilhante completamente circundando o disco da Lua; 
esse eclipse é conhecido como anular. A duração mais longa possível de totalidade para um 
eclipse solar é 7 min 40  s, no ou próximo do equador quando o Sol está diretamente a pino; a 
duração decresce com o aumento da latitude. O eclipse de 1955 junho 20, durou 7min 8s, que 
foi o de maior duração de totalidade em 1238 anos; um eclipse quase tão longo ocorreu em 
1991 julho 11. 
 
Desde que a Terra e a Lua brilham apenas pela luz solar refletida, cada um projeta uma sombra 
no espaço na direção longe do Sol. A sombra consiste de uma região em forma de cone de 
escuridão chamada umbra, onde toda luz do Sol é bloqueada, e uma área maior de escuridão 
parcial chamada penumbra, que cerca a umbra e recebe luz de uma parte do desvio solar. 
Eclipses lunares podem ocorrer apenas quando a Lua está em sua fase cheia, isto é, quando a 
Terra está entre o Sol e a Lua. Esses eclipses podem ser totais ou parciais, dependendo se a 
Lua passa completamente dentro da umbra da sombra da Terra ou permanece parcialmente na 
penumbra. Desde que a Lua corte a umbra próxima da linha que une os 3 corpos, ela pode 
experimentar longos períodos de eclipse total estendendo-se até 1h 42 min. Um eclipse parcial 
(quando ela passa através da penumbra) pode durar mais do que 2h, e um eclipse lunar 
completo (desde o início até o fim) pode continuar por tão longo tempo como 4 h . Alguma luz 
solar é refletida, ou desviada, pela atmosfera da Terra para dentro da umbra, de modo que a 
Lua na totalidade, em vez de aparecer escura, varia de um acinzentado para uma cor de cobre, 
dependendo da quantidade de poeira na atmosfera da Terra.  
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Influência de Maré da Lua 

A influência gravitacional da Lua é responsável principalmente pelas marés dos oceanos da 
Terra, a subida e descida duas vezes ao dia do nível do mar. As marés dos oceanos são 
causadas pelo fluxo de água na direção dos dois pontos sobre a superfície da Terra que 
estão imediatamente abaixo da Lua e diretamente opostos à Lua. Devido ao atrito de 
arrasto, a rotação da Terra desloca as duas saliências relativas à maré, ligeiramente para 
fora da linha ligando a Terra e a Lua. O momento resultante reduz a velocidade da Terra 
enquanto aumenta a velocidade orbital da Lua. Como resultado, o dia está se tornando mais 
longo e a Lua está se movendo para mais distante da Terra. A Lua também provoca marés 
muito menores na crosta sólida da Terra, deformando a sua forma. A influência relativa à 
maré da Terra sobre a Lua foi responsável por fazer os períodos de rotação e translação da 
Lua iguais, de modo que o mesmo lado da Lua sempre está voltado para a Terra. 

5-4. Vênus e Terra  
                                                                      
As Fases de Vênus 
 
Por terem órbitas mais internas que a da Terra, Mercúrio e Vênus apresentam fases como a 
Lua. 
 

 

 

 

 

Figura 5-7: Conjunção Inferior: quando Vênus está do mesmo lado do Sol que a Terra, está a sua menor 

distância da Terra e sua face iluminada está em posição oposta à Terra. 

 

 

Figura 5-8: Conjunção Superior:  quando Vênus está no lado oposto do Sol em relação à Terra, está a sua maior 

distância da Terra e sua face iluminada se volta para a Terra. 

Figura 5-6: As fases de Vênus foram descobertas por Galileu Galilei em 1610. Este desenho ilustra como o 

tamanho aparente de Vênus muda com a fase. O planeta está longe atrás do Sol quando o lado iluminado está 
voltado para a Terra. 

 



5-8      Amaury A. de Almeida AGA 0502  Planetas e Sistemas Planetários 

 

A Terra e Vênus são planetas quase gêmeos. Eles têm essencialmente os mesmos diâmetros 
(12.756 e 12.104 km, respectivamente), quase as mesmas densidades (5,5 e 5,3 g/cm3), e 
presumivelmente composições volumétricas muito similares. Como devemos esperar de seus 
tamanhos maiores em relação a Marte e Mercúrio, esses dois planetas também apresentam as 
geologias mais ativas do Sistema Solar interior. Ambos também têm atmosferas importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5-9: Sumário gráfico de Vênus. 

 

 

Os planetas gêmeos também diferem em aspectos importantes. A Terra tem um satélite natural, 
a Lua, relativamente grande; Vênus não tem nenhum satélite. A Terra gira diretamente em 
aproximadamente 24 horas; Vênus gira retrogradamente em 243 dias terrestres. A Terra tem 
atividade de placas tectônicas; Vênus não tem. A Terra tem oceanos extensos de água em 
estado líquido. Vênus é seco. Para compreender os processos geológicos em Vênus, este foi 
mapeado por radar, com resolução e cobertura necessárias para revelar sua geologia 
superficial. 
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Figura 5-10: Sumário gráfico da Terra. 

 

 

Em 1958, radioastrônomos encontraram que a quantidade de radiação térmica emitida pela 
superfície de Vênus em comprimento de onda de rádio, correspondia a uma temperatura 

superficial maior que 600 K. Lembre-se da lei de Wien (T = cte/.min ou min  1/T), vista 
anteriormente, que diz que quanto mais quente um corpo, mais o máximo da emissão de 
energia se desloca para comprimentos de onda mais curtos. Isto foi confirmado pela sonda 
Mariner 2 em 1962 em uma missão de 14 semanas. 

Em 1970 a soviética Venera 7, pousou na superfície de Vênus e funcionou por 2 horas. 
Como esperado, a pressão atmosférica era de 90 bars e a temperatura de 740 K, suficiente 
para derreter chumbo, estanho e zinco. Ao contrário da sonda Venera 4, que em 1967 não 
conseguiu chegar a menos de 23 km da superfície, pois foi projetada para suportar uma 
pressão de apenas 20 bars e detectou uma temperatura de cerca de 500 K. 

Numerosas sondas, transportando uma variedade de instrumentos, foram lançadas na 
direção de Vênus nos anos de 1962 a 1985, em programas paralelos dos Estados Unidos e 
União Soviética, proporcionando uma grande quantidade de informações sobre a atmosfera 
do planeta. 

Em vista de suas semelhanças, nós podemos nos perguntar por que Vênus tem uma 
atmosfera tão diferente daquela da Terra? 

Como ele adquiriu as suas imensas quantidades de dióxido de carbono, nuvens de ácido 
sulfúrico e extraordinária temperatura superficial? 
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Composição da atmosfera de Vênus 

Gás Fórmula Abundâncias 

Vênus Terra Marte 

Dióxido de carbono CO2 96,5% 340 ppm 95,4% 

Nitrogênio N2 3,5% 78,1% 2,7% 

Tabela 5-1: Dados comparativos dos principais componentes químicos de alguns planetas interiores. 

 

O principal processo de formação de nuvens em Vênus é o fotoquímico – reações químicas 
produzidas pela energia da luz solar ultravioleta. Reações fotoquímicas são importantes nas 
atmosferas superiores dos planetas incluindo a Terra, onde a produção de ozona a partir do 
oxigênio é um exemplo de um processo fotoquímico: 

OOhOOO  232  

Analogamente em Vênus 

OCOhCO

COOCO





2

22
2

1

 

que provoca um chamado efeito estufa na atmosfera do planeta. 

A atmosferas dos planetas pertencentes ao Sistema Solar, são constituídas basicamente de 
moléculas compostas a partir dos elementos químicos mais abundantes C,N,H e O, 
combinados nas formas de CO2, H2O, CO, NO, O2, NH3, CH4 etc. Assim temos que para os 
planetas telúricos predominam: CO2, N2, H2O, O2, O e para os jovianos: H2, He, CH4, NH3. 

A composição química de uma atmosfera planetária é entre outros fatores, dependente da: 

a. massa 
b. composição original 
c. radiação solar incidente 

A sonda Pioneer Vênus foi a primeira a mapear a superfície de Vênus por radar entre 1978-1980. 

A Sonda Magalhães (1989-1994) começou a orbitar Vênus em 1990 e completou a sua missão 
de mapeamento em meados de 1992, através de um avançado sistema de radar. A Magalhães 
não foi o primeiro radar orbitador. Os primeiros satélites de imageamento por radar em Vênus 
foram as espaçonaves soviéticas Venera 15 e 16 que chegaram em 1983 e mapearam a maior 
parte do hemisfério norte com uma resolução de 2 km, contra 50 km da Pionner Vênus. A 
Magalhães, entretanto, produziu 20 vezes a resolução da Venera, mapeando com uma 
resolução de 100 m, descobrindo quase 1000 crateras de impacto em Vênus, variando em 
tamanho de 280 km a 2 km. 

A ausência de crateras menores é uma consequência da atmosfera espessa de Vênus. 

Na Terra, a atmosfera filtra a maioria dos projéteis com diâmetros menores do que 
aproximadamente 50 m, cujos fragmentos se queimam antes de alcançar o solo. Vênus é 
protegido contra a maioria dos meteoroides menores de aproximadamente 500 m de 
diâmetro, embora o diâmetro de corte depende da composição e velocidade do meteoroide. 
O impacto de um meteoroide de 500 m tipicamente faz uma cratera de 5-10 km de diâmetro. 
Por causa deste filtro atmosférico, Vênus tem relativamente poucas crateras menores do 
que 10 km de diâmetro, e nenhuma menor do que 2 km. 
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A Atmosfera de Vênus 

A superfície de Vênus é praticamente encoberta por um espesso manto de nuvens que 
forma a parte visível do planeta e que, indiretamente, é responsável por seu brilho. Medidas 
fotométricas indicam que Vênus reflete de 70 a 80% da radiação solar recebida. 

Essa refletividade é especialmente acentuada no vermelho mas cai para aproximadamente 
50% no violeta e ultravioleta por causa, aparentemente, da absorção atmosférica. Kuiper 
(1952) encontrou evidências de que as partículas em suspensão na atmosfera contêm 
cloreto de ferro com duas moléculas de água de hidratação (FeCl2 . 2H2O), produzidas 
provavelmente na superfície e transportadas para a atmosfera por correntes de convecção. 

Para pequenos ângulos de fase, Vênus se mostra muito avermelhado. Porém, se   130º 
quando o espalhamento atmosférico então contribui de forma importante para a luz refletida, 
a sua coloração torna-se azulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-11: Estrutura da atmosfera venusiana baseada em dados da sonda Venera e de 

observações terrestres. 

 

O espectro venusiano apresenta fortes perfis de “cabeças” de banda em  = 7820, 7883 e 
8693 Å, identificadas com as do dióxido de carbono (CO2). Ao serem comparadas as suas 
intensidades com as do dióxido de carbono obtidas no laboratório estimou-se que, sob 
condições de pressão atmosférica normal, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera 
do planeta era equivalente, em espessura, a uma camada de aproximadamente 1 km. Para 
fins comparativos, a atmosfera da Terra contém uma camada de apenas 2,2 m de 
espessura de dióxido de carbono. 

Vênus possui uma elevada temperatura superficial (> 700 K), detectada em microondas 
através de radar. Como já foi comentado, sua atmosfera contém uma espessa concentração 
de dióxido de carbono (~ 72 a 87% em volume), cerca de 7% de nitrogênio, ~1,6 de água e 
oxigênio combinados. Não foi detectada a presença do oxigênio atômico até 200 km de 

A
lt

it
u

d
e
 (

k
m

) 

ionosfera 

mesopausa 

mesosfera 

escala de altura 6,8 km  

tropopausa 

troposfera 

? 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 

0,001 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Pressão 
(atm) 

   
  
  
    
 
  

0,01 

0,1 

1 

10 

90 

Temperatura (K) 

CO 2 



5-12      Amaury A. de Almeida AGA 0502  Planetas e Sistemas Planetários 

 

altura da superfície. A figura 5-11 apresenta o perfil de temperatura e pressão com a altura 
para a atmosfera inferior. 

O perfil foi medido pelo método de ocultação em rádio à bordo da Mariner V e in situ, pela 
Venera 8. 

Há algumas indicações da atividade dinâmica da atmosfera de Vênus. Algumas delas são: 

O perfil de temperatura mostrado na figura 5-11 apresenta-se adiabático até a altura de 50 km. 
Apenas 1% ou pouco mais do fluxo solar incidente sobre o planeta consegue atingir a superfície. 
A maior parte do fluxo total é refletida para o espaço ou por espalhamento Mie das partículas 
nas nuvens, ou através do espalhamento Rayleigh de radiação eletromagnética, produzido pela 
atmosfera de dióxido de carbono. 

Muito embora o dia solar venusiano seja de 117 dias, a emissão térmica em infravermelho 
proveniente da atmosfera superior indica pequenos gradientes nas medidas de temperatura. 

A existência de muitas nuvens indica um aumento de movimentos atmosféricos em grande 
escala ou turbulências em menor escala ou ainda, ambos os fenômenos. As flutuações 
recebidas pelos sinais de frequências de rádio indicam que as camadas turbulentas se 
situam entre 45 e 60 km de altura da superfície do planeta. 

Entre 50 e 70 km há uma camada de nuvens. Os estudos de polarização indicam que o seu 
principal constituinte é o ácido sulfúrico (H2SO4). Vênus fornece um exemplo bem sucedido 
quanto à informação recebida, contida na radiação polarizada. Ela possui perfis muito bem 
definidos em função do ângulo de fase. Hansen e Hovenier (1974) obtiveram alguns 
resultados que atestam que: 

a. As nuvens são constituídas por partículas esféricas com raio médio efetivo de 

aproximadamente 1m ; 

b. A distribuição na dimensão das partículas é muito reduzida, variando em média, 
em 7%; 

c. índice de refração decresce de 1,46 (para   0,365 m) até 1,43 (para   0,9 m). 

Os limites razoavelmente precisos obtidos por esses pesquisadores (item c) eliminam 
muitas composições de partículas nas nuvens, exceto aquelas de ácido sulfúrico 
concentrado, (H2SO4 (H2O)), que fornece um bom ajuste para a polarização observada. 

Acima das nuvens não foi encontrada nenhuma estratosfera. Em 1974, Kumar e Hunten 
desenvolveram um modelo para a atmosfera superior de Vênus. Nesse modelo os autores 

visualizam uma exosfera com T 350 K e abundâncias fracionais de CO2, CO, N2, H2 e He 
de 0,98 ; 0,01 ; 1x10-3 ; 2x10-6 e 2x10-4, respectivamente. 

Essa camada parece estar compreendida entre 100 e 500 km acima da superfície do 
planeta. Nesse mesmo modelo, para uma altura de 125 km, a densidade total de partículas 
é de aproximadamente 1013 cm-3.  

A Atmosfera da Terra 

A radiação solar fornece energia que aquece a atmosfera e dirige os ventos. A distribuição 
dessa energia é um dos principais fatores que influenciam o clima. A atmosfera terrestre 
contém certos constituintes permanentes e outros variáveis. Destes últimos, o mais importante 
parece ser o vapor de água que pode, sob determinadas condições de muita umidade, se 
constituir em 2 ou 3% de todo o gás. Do ar remanescente, 78% em volume é constituído por 
nitrogênio (N) e 21% por oxigênio (O). O argônio (Ar) e o dióxido de carbono (CO2) contribuem 
com cerca de 1%. Muitos outros gases aparecem em quantidades menores. 

Até cerca de 80 km de altura a composição do ar não varia o que é uma indicação de que 
ele se encontra muito bem misturado. Não fosse assim, os gases se separariam ficando os 
mais pesados próximos à superfície. Um dos componentes mais importantes do ar 
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atmosférico é o oxigênio na forma triatômica, ou ozônio (O3), que aparece com concentração 
relativamente alta: acima de 10 partes por milhão de partes de ar, em uma camada que se 
estende entre 20 e 40 km acima da superfície. Este constituinte menor é importante pois 
possui a função de absorver uma grande parte da radiação ultravioleta proveniente do Sol e 
letal à vida na superfície. 

Suspensas no ar há uma grande variedade de minúsculas partículas sólidas e líquidas. 
Entre estas, aparecem os aerossóis – ou pequenos cristais de água e gelo presentes nas 
nuvens, partículas de grãos de poeira, microorganismos de tipo pólens e núcleos de 
condensação. Estes possuem grandes afinidades por água. Quando uma nuvem se forma 
na atmosfera, a água se condensa primeiramente sobre tais núcleos. A sua maior 
concentração ocorre sobre as cidades mas decresce acentuadamente com a altura. 
Partículas de sulfatos e sais são os principais constituintes dos núcleos de condensação. 

Algumas atividades humanas tais como a queima criminosa de florestas, fósseis sulfurosos 
e a operação da queima de combustíveis conduz a uma descarga de grandes quantidades 
de gases tóxicos, partículas e fumaças para a atmosfera. Algumas vezes as concentrações 
desses agentes poluentes excedem os limites toleráveis. Um desses poluentes é o dióxido 
de enxofre que se converte em trióxido de enxofre sob a ação da radiação solar. Este 
combina-se com a água produzindo ácido sulfúrico diluído. 

O principal componente variável da atmosfera é o vapor de água. Esse fluido invisível é 
mais leve do que o oxigênio e o nitrogênio. É por isso que o ar úmido sob as mesmas 
condições de pressão e temperatura é menos denso do que o ar seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-12: Estrutura da atmosfera terrestre com base em observações com balões e foguetes. 

Altitudes típicas das nuvens e montanhas estão ilustradas no canto inferior direito. 

 

A estrutura vertical da atmosfera pode ser descrita em termos da variação da temperatura 
com a altura. Essa variação é mostrada na figura 5-12. Nela nota-se que, a partir da 
superfície, a temperatura normalmente decresce com a altura. Essa tendência existe porque a 
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atmosfera inferior é aquecida de baixo para cima pelo fluxo de radiação térmica, proveniente 
da superfície e do interior terrestre. O ar limpo é, de certa forma, transparente à maior parte da 
radiação solar que passa quase sem ser absorvida. O solo é aquecido pela insolação que 
absorve. Ele irradia em infravermelho, que é absorvido pelo ar com seus constituintes de 
dióxido de carbono e vapor de água. Desse modo, como o ar é aquecido de baixo para cima, 
a temperatura decresce com a altura. Esse decréscimo é conhecido como taxa de perda. 

A camada mais baixa da atmosfera é denominada troposfera que é caracterizada por fortes 
misturas verticais, tormentas e turbulências, na qual ocorrem todos os fenômenos 
meteorológicos. Ela possui uma espessura média de aproximadamente 12 km e contém 
mais de 80% da massa de toda a atmosfera terrestre. O limite superior da troposfera, 
denominado tropopausa, é maior nos trópicos (cerca de 16 km) e menor nas regiões polares 
(valor mínimo de 8 km). Na tropopausa a temperatura cai para um valor tão baixo quanto      
- 80 ºC, sobre os trópicos. Nas regiões polares ela vale, em média, - 55 ºC.  

Por quê? Devido a menor incidência de radiação solar. 

Acima da tropopausa há uma segunda camada de atmosfera conhecida como estratosfera. 
A razão para ser assim denominada é porque ela é estratificada e sua mistura vertical é 
mais fraca. Essa estratificação e ausência de quedas violentas são devido a um decréscimo 
da temperatura com a altura. Em certas regiões, a taxa de queda da temperatura é 
isotérmica; ou seja, invariante. A estratosfera se estende desde a tropopausa até uma altura 
de 50 km. A densidade da atmosfera diminui muito rapidamente com a altura. Para cerca de 
50 km ou seja, no topo da estratosfera ela é cerca de 1000 vezes menor do que o valor ao 
nível do mar. 

O seu contorno superior é conhecido por estratopausa. Diferente da tropopausa que é uma 
camada de temperatura mínima, a estratopausa é uma camada de temperatura máxima que 
pode ser quase tão elevada quanto a da superfície. A tropopausa parece coincidir com o 
topo da ozonosfera e essa temperatura elevada é o resultado da absorção da radiação solar 
ultravioleta pelo ozônio. A camada de ozônio parece agir como se fosse uma segunda fonte 
de calor para a atmosfera, tendo a importante função de blindar a penetração da radiação 
ultravioleta proveniente do Sol, porém tem sido destruída, pela ação dos chamados 
clorofluorcarbonos (CFCs) existentes nos gases freon, aerosóis etc… 

Acima da estratopausa a temperatura novamente decresce com a altura até cerca de 80 km. 
Essa camada atmosférica que se estende de 50 até 80 km acima do nível do mar é denominada 
mesosfera. Como no caso da troposfera, a mesosfera é, provavelmente muito turbulenta. 

No topo da mesosfera encontra-se a mesopausa que apresenta a menor temperatura de 
toda a atmosfera (cerca de -110 ºC). Acima da mesopausa a temperatura volta a crescer 
rapidamente com a altura, em uma região denominada termosfera. A elevada temperatura 
da termosfera parece ser consequência da absorção da radiação solar pelo oxigênio 
molecular aí existente. Para níveis ainda mais altos é efetivo o aquecimento direto do Sol.  

Na termosfera há uma região denominada ionosfera onde são encontradas grandes 
concentrações de átomos ionizados (O+,N+) e moléculas ionizadas (NO+,N2

+,O2
+),que 

formam camadas condutoras que refletem ondas de rádio de volta para a superfície. Estas 
camadas são: 

a. D (a 55 – 90 km sobre o nível do mar) 

b. E (a 90 – 145 km) 

c. F1 e F2 (de 145 a mais de 240 km) 

A estrutura da ionosfera muda continuamente, do dia para a noite, e também segundo a 
atividade solar nas latitudes polares; as auroras austrais e boreais aparecem na ionosfera 
(Capítulo 7). 
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A partir de 600 km acima da superfície a atmosfera consiste de átomos isolados e moléculas 
tais como H, O, He, N e N2 cujas interações são relativamente fracas. É o começo da região 
conhecida como exosfera, a parte externa da atmosfera que inclui os cinturões de radiação 
de Van Allen (Capítulo 7). A exosfera vai se atenuando até chegar a se confundir com o 
espaço interplanetário. 

O Efeito Estufa em Vênus e na Terra 

Vimos que há algumas características que são comuns entre esses planetas: ambos 
possuem atmosferas, suas superfícies são resistentes às intempéries climáticas, possuem 
ou já possuíram atividades vulcânica, seus interiores são termicamente evoluídos e 
apresentam efeito de estufa em suas atmosferas. 

As atmosferas possuem nuvens que circulam em resposta à ação da radiação solar. São 
semelhantes em dimensão e massa. São adjacentes no Sistema Solar e, muito 
provavelmente, foram formados a partir de uma mesma mistura homogênea de gás e grãos 
de poeira há pelo menos 4 bilhões de anos. Apesar dessas semelhanças nas seções 
anteriores, a atmosfera de Vênus é 75 vezes mais massiva do que a da Terra. É composta, 
principalmente por dióxido de carbono – um componente gasoso que aparece em apenas 
0,03% na atmosfera terrestre. A atmosfera de Vênus é deficiente em água com relação à 
terrestre por um fator de 104. A temperatura superficial da Terra é ~ 300 K enquanto que a 
de Vênus vale ~700 K. Vênus possui o mais alto albedo de Bond (0,76) de todos os planetas 
do Sistema Solar, que faz com que seu brilho só seja menor do que aquele do Sol e da Lua.  

Em consequência disso ele, apesar de estar mais próximo do Sol, absorve menos energia 
solar (~150 W.m-2) do que a Terra (~ 240 W.m-2). Em seu eixo de rotação ele revoluciona 
mais vagarosamente do que a Terra. Esse fato é determinante para que ele possua uma 
força de Coriolis bastante menor, além de dias mais prolongados. 

 

 

Parâmetro Vênus Terra Marte 

Distância do Sol (UA) 0,723 1 1,524 

Raio (km) 6,070 6,378 3,395 

Massa 0,815 1 0,110 

Densidade média(g cm
-3

) 5,25 5,52 3,96 

Temperatura (Celsius) +457 + 15 - 53 

Temperatura (Kelvin) 730 288 220 

Constante Solar (kW m
-2

) 2,62 1,38 0,59 

Fração de energia solar incidente e absorvida 0,23 0,70 0,86 

Porcentagem de nuvens cobrindo o planeta 100 50 Variável 

Composição das nuvens H2SO4 H2O H2O, CO2 

Período orbital (dias) 225 365 687 

Aceleração gravitacional (cm s
-2

) 887 980 372 

Período de rotação (dias) 243 1 1,03 

Tabela 5-2: Parâmetros característicos encontrados em Vênus, Terra e Marte (adaptado de 

PRINN & FEGLEY, 1987 e BERTAUX, 1989). 

 

A tabela 5-2 mostra parâmetros de superfície, atmosfera e abundância dos principais 
componentes gasosos dos dois planetas. Ela evidencia que a quantidade de dióxido de 
carbono existente na atmosfera de Vênus é aproximadamente igual à quantidade existente 
na crosta terrestre, na forma de carbonatos. O nitrogênio é o componente principal da atual 
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atmosfera terrestre, mas ele representa somente de 1 a 5% da quantidade de dióxido de 
carbono existente, não apenas na Terra mas também em Vênus. As grandes quantidades 
de água que marcam presença nos oceanos, mares e lagos da Terra são praticamente 
ausentes na atmosfera venusiana. A quantidade de oxigênio livre na Terra é pequena se 
comparada com a quantidade total existente na sua crosta mas é muito menos abundante 
na atmosfera de Vênus. Quando as abundâncias desses quatro gases são comparadas às 
de um terceiro planeta como Marte, conclui-se que a atividade vulcânica deste parece ser 
1000 vezes menos efetiva que a de Vênus ou da Terra. 

Fisicamente falando, o efeito de estufa é um fenômeno pelo qual um ambiente isolado por 
camada de nuvens transparentes à luz solar se aquece em consequência da ação desta 
mesma camada de nuvens através da radiação infravermelha emitida pelos corpos 
existentes no ambiente. É, na realidade, a retenção da energia térmica de origem solar, 
absorvida inicialmente pelo solo nas baixas camadas atmosféricas em razão de sua 
absorção seletiva. O efeito de estufa pode ocorrer em consequência da presença de 
poluentes na atmosfera, elevando as temperaturas das camadas de ar mais próximas à 
superfície do planeta, como ocorre na Terra. 

De acordo com o modelo proposto em 1960 por Carl Sagan (1934-1996), a elevada 
temperatura superficial de Vênus é mantida por um eficiente efeito de estufa; ou seja, pelo 
aquecimento solar direto. O argumento defendido por esse pesquisador é que o planeta 
possui uma camada de nuvens e atmosfera relativamente transparentes à radiação solar no 
visível e no infravermelho próximo. No entanto, a sua atmosfera deve também possuir 
suficiente quantidade de dióxido de carbono e água para ser relativamente opaca à emissão 
no infravermelho distante, ou seja, à radiação térmica da superfície. O grande aquecimento 
é conseguido se a absorvidade no infravermelho distante é de 0,99 para a espessa 
atmosfera inferior. Em 1961, Sinton obteve resultados observacionais compatíveis com as 
predições do modelo de Sagan. 

Uma atmosfera aquecida na superfície e praticamente sem vapor de água suficiente para criar 
nuvens espessas, assumiria uma taxa adiabática de perda (para g = 870 cm.s-2) dada por: 

 

CO2, N2 (Taxa de mistura) Taxa adiabática de perda 

0,80 10,5 K km
-1

 

0,40   9,2 K km
-1

 

0,20   8,7 K km
-1

 

Tabela 5-3: Conjunto de valores para taxa de mistura e taxa adiabática de perda. 

 

De modo que o valor de 10 K.km-1 foi adotado por Sagan que assumiu essa condição entre 
a superfície e o topo das nuvens.  

Em 1961, a teoria do efeito estufa foi duramente criticada por Öpik (1961) e Mintz (1961). No 
entanto, ainda hoje, parece ser a que melhor explica a elevada temperatura do planeta 
Vênus. Do modelo deduz-se que a superfície de Vênus é seca, calma, muito quente e que 
sua atmosfera é praticamente coberta de nuvens o que está de acordo com o resultado das 
observações realizadas. O Sol seria visível através das altas nuvens, possivelmente com 
uma coloração avermelhada devido ao espalhamento de sua radiação por grãos de poeira. 

Como Vênus se encontra mais próximo do Sol, a sua temperatura de equilíbrio radiativo 
seria cerca de 50 K superior à da Terra. No entanto, os cálculos teóricos e as observações 
indicam uma temperatura de superfície muito superior (tabela 5-2). A atual explicação para 
esse fenômeno está de acordo com a teoria de efeito estufa: é a opacidade de sua 
atmosfera de dióxido de carbono para a radiação na faixa espectral do infravermelho. 
Resumindo, a radiação solar visível aquece a superfície.  
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Posteriormente, esta emite parte da radiação absorvida em infravermelho. A maior parte 
desta radiação é absorvida pelo dióxido de carbono criando dessa maneira um efeito de 
estufa que explica a temperatura e, ao mesmo tempo, favorece ainda mais a formação do 
dióxido de carbono na atmosfera. 

Quanto à Terra, a quantidade de água e de dióxido de carbono presentes no ar pode ser 
visualizada como sendo o resultado de um balanceamento sutil que ocorre no solo e no mar 
entre a absorção do dióxido de carbono pelas plantas e rochas e a sua liberação através da 
decomposição da matéria orgânica. O dióxido de carbono e o vapor de água regulam a 
temperatura da superfície ao absorverem a radiação infravermelha. O calor absorvido é 
irradiado para fora a uma temperatura menor, também sob a forma de radiação 
infravermelha. O dióxido de carbono e o vapor de água refletem de volta essa radiação 
produzindo o efeito de estufa que aquece ainda mais a superfície da Terra. 

O homem vem interferindo sistematica e drasticamente neste processo. O gás carbônico, o 
gás metano e os clorofluorcarbonos estão aprisionando o calor na atmosfera e 
transformando-a numa gigantesca estufa. A queima do carvão ou de qualquer combustível 
fóssil como petróleo ou gás, produz dióxido de carbono. Os clorofluorcarbonos são utilizados 
pela indústria na fabricação de sprays (aerosóis) e comprovadamente afetam a ozonosfera, 
reagindo quimicamente com o ozônio (O3 ), destruindo-o e provocando o chamado “buraco” 
na camada de ozônio. 

São lançados, anualmente, 7 bilhões de toneladas dele na atmosfera, o que representa um 
acréscimo anual de cerca de 1% na concentração de gases. Nos últimos 60 anos, o homem 
vem contribuindo para esse efeito de estufa, transformando o clima da Terra mais 
rapidamente do que ele se transformou, naturalmente, ao longo dos últimos 10 mil anos. 

Em 1750, época da Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera era de 
aproximadamente 280 partes por 1 milhão (ppm). Agora, esta concentração está próxima de 
300 ppm, um acréscimo, portanto, de ~7%. 

5-5. Marte 

Marte constitui um dos principais alvo para exploração espacial, como um possível lugar 
para colonização humana no século XXI. As missões espaciais da NASA, interrompidas 
após o bem sucedido projeto Viking (1975), foram retomadas com a também muito bem 
sucedida missão Mars Pathfinder (1997). Nesta ocasião, a diretoria do então Instituto 
Astronômico e Geofísico da USP editou e publicou o livro intitulado "MARTE: Novas 
Descobertas" que, dentro da vocação da instituição, procurou explorar o conhecimento já 
adquirido sobre o planeta vermelho, do ponto de vista astronômico e espacial, de ciências 
atmosféricas, geofísico e geológico de forma bastante acessível. Em particular, o Capítulo 2 
trata da "Exploração espacial de Marte" e é assinado por este professor. Assim, os fatos 
mais relevantes sobre Marte serão aqui apresentados de forma resumida. A saber: 

1. As observações dos movimentos de Marte desempenharam um papel crítico no 
desenvolvimento das leis de Kepler de movimento planetário. 

2. Marte tem apenas 1/9 (11%) da massa da Terra ou Vênus. Gravidade: 38% da Terra. 

3. Baixos níveis de atividades geológicas, o que implica em menor emanação de 
voláteis do seu interior. 

4. Está entre os objetos mais brilhantes no céu e a sua cor avermelhada o distingue 
dos outros planetas mais afastados do Sol. 

5. Tem baixíssimo campo magnético e pressão atmosférica (< 0,01 bar; 1% da Terra). 

6. Tem alta incidência de radiação ultravioleta na sua superfície desprotegida. 

7. Marte é o único lugar além da Terra onde nós podemos ver evidências claras de 
ciclos climáticos, em adição à evolução de longo período da superfície e atmosfera. 
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8. É o único outro planeta onde existe evidência de que água líquida (hoje congelada 
abaixo da superfície) um dia fluiu sobre a superfície. 

Devido ao fato de Marte ser em tantos aspectos tão similar à Terra, muito desse conhecimento 
pode ser comparado diretamente com nossa compreensão de nosso próprio planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5-13: Sumário gráfico de Marte. 

 

Missões Espaciais 

Do ponto de vista de missões espaciais, Marte é intrinsecamente mais interessante do que a 
Lua, sem apresentar os formidáveis desafios ambientais de Vênus e, apesar de não terem 
sido enviados tantas espaçonaves para Marte quanto a Vênus e Lua, o retorno científico 
destas missões tem sido mais expressivo. 

Durante o período de oposição à Terra, a cada 26 meses, a distância mínima é de cerca de 
55 milhões de km. Assim, os telescópios podem revelar características de 100 km de 
diâmetro. Uma resolução de 100 km é insuficiente para revelar características topográficas 
sobre o planeta. Semelhança: como a Lua vista da Terra a olho nu (ver o Exercício 5.8). 

Na década de 1940 foi descoberta a atmosfera de CO2 (gelo seco) concentrada 
principalmente nas calotas polares. 

No Verão, calota polar 
de gelo de água 

Chryse Planitia, 
pouso da Viking. 

Vida? 

Antigos rios 

Vastos 
desfiladeiros 

No inverno, calota polar de 
gelo de água e dióxido de 
carbono congelado 

No futuro, Phobos deverá 
colidir com o planeta 

Solo congelado 

Fina camada 
de ar  frio 

Vulcões 

Fortes 
ventos  

3390 km 
ou 0,53 RT Terreno 

intensamente 
craterizado 

Massa: 6,4 x 10
26

 g = 0,107 MTerra 
Raio: 3397 km = 0,532 RTerra 
Densidade Média: 3,93 g/cm

3
 

Período de Rotação: 24h 37m 22s 
Período Orbital: 1,88 anos 
Distância Média ao Sol: 1,52 U.A. 
Número de Satélites: 2 
Campo magnético extremamente fraco 
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Atmosfera e o Interior de Marte 
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Figura 5-14: Estrutura da atmosfera marciana com base em dados da sonda Mariner, observações 

terrestres e resultados teóricos. 

 

Gás Fórmula Abundância 

Dióxido de carbono CO2 95,4 

Nitrogênio N2 2,7 

Argônio Ar40 1,6 

Tabela 5-4: Composição da atmosfera marciana. 

 

 

Propriedade Física Terra Marte Lua 

Massa (Terra=1) 1,0 0,107 0,0123 

Densidade (g/cm
3
) 5,5 3,9 3,3 

Densidade descomprimida 4,5 3,8 3,3 

Área superficial (Terra = 1) 1,0 0,28 0,07 
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Pressão atmosférica superficial (Terra = 1) 1,0 0,006 0,000 

Diâmetro (km) 12.756 6.794 3.476 

Tabela 5-5: Comparação entre Terra, Lua e Marte. 

 

Como um planeta diferenciado, Marte possui uma crosta e um manto e um núcleo sólido 
constituído de sulfeto de ferro (FeS), que é um material menos denso do que ferro metálico 
e tendo um diâmetro de talvez 2400 km ou 40% do diâmetro do planeta, o que explica a 
quase inexistência de campo magnético ou magnetosfera no planeta. Marte também tem 
uma densidade intermediária entre a Terra e a Lua, 3,9 g/cm3. 

Como a Lua e Mercúrio, Marte tem milhares de crateras de impacto, concentradas 
praticamente no seu hemisfério Sul. Presumivelmente elas foram formadas pelos mesmos 
processos de impacto. A partir das densidades de crateras, as quais são substancialmente 
mais altas do que aquelas de Vênus e da Terra, nós concluímos que as elevações 
marcianas datam dos primeiros bilhões de anos da história do Sistema Solar. 

5-6. Exercícios 

 

Exercício 5.1 

Suponha que os satélites de Marte, Phobos e Deimos, descrevam órbitas circulares (Figura 
2-10), com períodos de 7h39min e 30h18min. Use a 3ª Lei de Kepler para determinar a 
maior separação angular entre Phobos e Deimos, em relação à Terra no instante da 
oposição, se a maior separação de Deimos é 1m23,1s. 

 

Exercício 5.2 

Os diâmetros médios de Marte e da Terra são 6,9 x 103 km e 1,3 x 104 km, respectivamente. 
A massa de Marte é 0,11 vezes a massa da Terra. (a) Qual a razão entre as densidades 
médias de Marte e da Terra? (b) Qual o valor de g na superfície de Marte? (c) Qual a 
velocidade de escape em Marte? 

 

Exercício 5.3 

a) Calcule a temperatura ao meio-dia (subsolar) da superfície de Mercúrio no periélio e no 
afélio. 

b) Em que comprimento de onda Mercúrio radia mais intensamente no lado iluminado? No 
lado escuro? 

c) Qual é a energia emitida por unidade de área superficial? 

 

Exercício 5.4 

O fluxo de radiação solar incidente sobre o raio médio da órbita terrestre é G   1366 W/m2. 
A partir deste dado, determinar o fluxo de radiação solar nas vizinhanças (a) do planeta 
Mercúrio, cujo raio médio da órbita é 5,794 x 1010 m; (b) do planeta Plutão cuja órbita tem 
raio médio de 5,956 x 1012 m; (c) idem para os demais planetas que compõe o Sistema 
Solar. 
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Exercício 5.5 

a) Por que a Lua tem sempre o mesmo lado voltado para a Terra? 

b) Se o globo terrestre fosse igualmente dividido em fusos (região entre 2 meridianos) de 
15 graus cada, com que velocidade um projétil (míssil) deveria ser disparado da Lua 
para atingir um alvo situado no próximo “meridiano”? 

Dados da Terra:  
 raio equatorial: R = 6378 km 
 circunferência equatorial: L = 40076594 m 
 período sideral: T = 86164 s (23h 56m 4,1s)  
 velocidade média de translação: v = 29,8 km/s 

 velocidade angular:  = 7,29 x 10-5 rad/s 
 distância média Terra-Lua: TL = 384401 km 

c) a que distância corresponde este deslocamento na superfície da Terra?   

 

 

Figura 5-15 

Cidade de Nova York 
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Exercício 5.6 

Considerem-se  a  Terra  e  a  Lua como  esferas  homogêneas e  estacionárias,  de massas 

MT = 6,0 x 1024  kg e ML = 7,5 x 1022  kg, respectivamente, e com centros separados pela 
distância TL =  3,84 x 108  m. O raio da Terra seja R = 6,4 x 106  m. Desprezam-se a 
atmosfera e a presença de outros corpos celestes. Dá-se G = 6,67x10-11Nm2kg-2. (a) Na reta 
que passa pelos centros da Terra e da Lua, determinar o ponto P no qual é nulo o campo 
gravitacional resultante da presença de ambos. (b) Que trabalho é preciso efetuar sobre um 
corpo de massa m = 1,00 kg, para levá-lo desde a superfície da Terra até o ponto P? (c) 
Com que  velocidade mínima é preciso lançar aquele corpo da superfície terrestre, para que 
ele atinja o ponto P? 

Figura 5-16: Sistema Terra-Lua. 

 

Exercício 5.7 

 
Você sabe qual é o diâmetro da Lua? É maior que o da Terra? Menor? Quantas vezes? 
Descubra isso, conhecendo a distância média Terra-Lua, que é de 384.401 km. Veja esta 
sugestão de procedimento de medida bem simples: 
Com o braço direito esticado na horizontal, meça com uma régua o diâmetro aparente da 
Lua (d). Para determinar o valor real de seu diâmetro (D), aplique a propriedade da 
semelhança de triângulos, medindo também a distância dos seus olhos à régua (x0).  
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Exercício 5.8 

Identifique e explique a sequência cronológica de eclipses indicada na figura abaixo. 

 

 
 

 
Figura 5-17 

 

 
 

Figura 5-18: A Lua tem órbita síncrona com a Terra (a translação e rotação lunares possuem o mesmo tempo de 

duração), apresentando sempre o mesmo hemisfério voltado para a Terra. 
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PROJETO: O BRILHO MÁXIMO DE VÊNUS 

 

Nos planetas e seus satélites, o brilho varia devido aos seguintes fatores: 

(a) a distância a partir da fonte de luz; 

(b) a distância a partir do observador; 

(c) a fração da superfície iluminada e visível (isto é, a fase); 

(d) o poder de reflexão do corpo, chamado de albedo; 

(e) a rotação do planeta ou satélite em torno do seu eixo, uma vez que as porções nas 
suas superfícies podem não ter o mesmo poder de reflexão. 

Desde que a órbita de Vênus é quase um círculo perfeito, ligeiramente inclinado em relação 
à eclíptica, um método matemático relativamente simples, é desenvolvido para a 
determinação do brilho máximo de Vênus, que atinge seu valor máximo na fase crescente. 
Em trinta e seis dias o planeta passa da conjunção inferior para uma tal magnitude, que 
pode ser visto em plena luz do dia. O brilho máximo de Vênus, quer como estrela matutina, 
quer como estrela vespertina, é repetido a cada 584 dias. 

O método é também aplicável no caso dos outros planetas, mas com menor grau de 
precisão: 

 

Planeta r (UA)  (UA) 

(dist. brilho máx.) 

p 

(fração iluminada) 

Fase 

Mercúrio 0,387 1,001 0,597 Minguante 

Vênus 0,723 0,431 0,270 Crescente 

Marte 1,524 -0,741 0,915 Minguante 

 

Para planetas com r (UA) entre 0,25 e 0,44 a fase é minguante, para r (UA) entre 0,44 e 
1,00 a fase é crescente e para valores de r (UA) maiores do que 1,00, a fase é novamente 
minguante, isto é, quanto mais longe o planeta está do Sol, o mais próximo ele estará da 
oposição, quando em brilho máximo. Dois planetas não estarão exatamente na mesma fase 
ou distância da Terra quando em brilho máximo. 

 

Qual é o valor do ângulo de fase para Vênus quando o planeta alcançar seu brilho máximo? 
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Neste projeto você desenvolverá um método para determinar o brilho do planeta Vênus e 
calcular a posição relativa de Vênus e da Terra quando o brilho de Vênus for máximo. Para 
isso, certamente você terá que fazer algumas manipulações trigonométricas e utilizar cálculo 
diferencial para maximizar a função do brilho, com algum “software” para fazer o gráfico. 

Como Vênus está mais próximo ao Sol que a Terra, ele exibe fases, assim como a Lua. 
Portanto a mudança de fase age para aumentar o aparente brilho de Vênus à medida que a 
fase passa de nova (a parte iluminada de Vênus é invisível da Terra) para cheia (toda parte 
iluminada é visível da Terra). O diagrama seguinte mostra Vênus quase em quarto 
crescente. 
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Nesse diagrama, V denota Vênus, S o Sol e T a Terra. A porção de Vênus à direita de OV 
está ao mesmo tempo iluminada e visível da Terra (como se determina O?). Observe que a 

área visível e iluminada varia conforme varia o ângulo . Faça diagramas similares quando a 
fase de Vênus é nova, cheia e determine quanto de Vênus está visível e iluminado quando  

 =  / 2. 

Na posição relativa acima, a vista que teríamos de Vênus da Terra seria aproximadamente: 

 

 

 

Entretanto, diferentemente da Lua, a distância (Δ na figura acima) da Terra a Vênus varia 
significativamente. Portanto, quando a fase é nova (conjunção inferior), a distância Terra-
Vênus é pequena e quando a fase é cheia (conjunção superior), a distância Terra-Vênus é 
grande. Por outro lado, a luminosidade (ou brilho) é inversamente proporcional ao 
quadrado da distância. Portanto, enquanto a fase age para aumentar o brilho, a distância 
age para diminuí-lo.  

A tarefa nesse projeto é determinar quando Vênus está mais brilhante visto da Terra. 
Daremos algumas sugestões a seguir. Certifique-se de escrever um documento claro 
com todo o desenvolvimento que usar e a solução, justificando essas sugestões. 

1. O brilho é proporcional à projeção da região de Vênus iluminada pelo Sol sobre o 
plano perpendicular à reta que une a Terra a Vênus. Se analisar a área de uma 
elipse, você determinará que o brilho é proporcional a   

1+cos(ɸ) 
onde ɸ é o ângulo SVT, também chamado de ângulo de fase. 

2. Determine a função b(Δ), dependente só de Δ, que é proporcional ao brilho de 
Vênus. Você pode supor que a distância da Terra ao Sol é de 1,496 x 108 

quilômetros e que a distância do Sol a Vênus é 1,082 x 108  quilômetros. 

3. Calcule o valor de Δ para o qual o brilho é máximo. 

4. Expresse Δ() como uma função de  e determine o seu valor de forma a 

maximizar o brilho de Vênus. Faça o gráfico do brilho como uma função de . 

            5. Verifique o que acontece para alguns valores de p = ½ (1+cos ɸ) (fase) e       

            compare com os valores de  (elongação) tabelados. 
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1977 Data Fase p  real  calculado 

17/jan. 0,550 47 46,02761 

01/fev. 0,471 47 46,22667 

16/fev. 0,376 45 44,48352 

26/fev. 0,301 42 41,57079 

03/mar. 0,259 39 39,32620 

08/mar. 0,214 36 36,39079 

18/mar. 0,121 28 28,14962 

02/abr. 0,016 10 10,45786 

Faça o gráfico da função  (p) no intervalo 0 ≤ p ≤ 1. 

6. O termo “conjunção inferior” se refere a quando o planeta Vênus está diretamente 

entre a Terra e o Sol e ocorre quando  é um múltiplo de 2. Sabendo-se que 
existem aproximadamente 584 dias entre duas conjunções inferiores consecutivas 
(período sinódico), determine quantos dias (antes e depois de tal conjunção) Vênus 
estará mais brilhante.   

7. Os planetas movem-se em torno do Sol em órbitas elípticas, tendo o Sol como um 
de seus focos (1ª lei de Kepler). Dizemos que o planeta está no “periélio” quando 
está o mais perto possível do Sol e no “afélio” quando está o mais longe possível do 
Sol. Utilize os dados abaixo para esboçar a órbita de Vênus. 

 

planeta periélio (10
6 
km) afélio (10

6 
km) excentricidade 

Vênus 107,4 109 0,0068 
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CAPÍTULO 6: PLANETAS GIGANTES 

6-1. Introdução 

Como vimos no Capítulo 5, baseando-se em propriedades físicas, os planetas do Sistema 
Solar podem ser classificados em duas categorias: terrestres, ou telúricos, e jovianos, ou 
gigantes. Este Capítulo 6 é dirigido para os planetas gigantes, que são mundos com 
constituições físicas muito diferentes das dos planetas terrestres. O principal ponto de 
comparação é que os planetas jovianos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) são verdadeiros 
mundos fluidos e primitivos que têm evoluído menos desde o tempo da sua formação, do 
que os ativos planetas terrestres (Terra, Vênus e Marte), examinados anteriormente.  

A tabela 6.1 abaixo, apresenta as principais propriedades dos planetas gigantes. 

 

 
Planeta 

Distância do Sol 
(U.A.) 

Raio 
equatorial 
(Terra=1) 

Volume 
(Terra=1) 

Massa 
(Terra=1) 

Densidade 
média  

(g cm
-3

) 

Júpiter 5,203 11,19 1347 317,8 1,40 

Saturno 9,54 9,01 771 95,1 0,69 

Urano 19,18 3,93 51 14,5 1,19 

Netuno 30,06 3,87 43 17,2 1,66 

Tabela 6-1: Principais propriedades dos planetas gigantes. Fonte: Zeilik & Smith, 2a. edição, 1987. 

6-2. Cenários Comparativos: Planetas Telúricos x Planetas Jovianos 

Em particular, Júpiter se destaca não somente por ter a maior massa (318 vezes a massa 
da Terra e é mais massivo que todos os planetas juntos), mas também por ser, depois do 
Sol, o astro que mais emite radiação não térmica de todo o Sistema Solar (figura 6.1). 
Júpiter tem uma fonte interna de calor; ele irradia cerca de duas vezes mais energia na 
forma de radiação infravermelha, do que recebe do Sol. Tem também o campo magnético 
mais forte e uma magnetosfera gigante (Capítulo 7); em algumas frequências, a sua 
magnetosfera pode radiar mais energia do que o próprio Sol. Saturno, conhecido por seu 
famoso conjunto de anéis, também tem uma fonte interna de energia, apesar de a sua 
causa não ser a mesma de Júpiter, que radia quase três vezes mais energia, também na 
forma de radiação infravermelha, do que recebe do Sol. 

 

 
 
 

Figura 6-1: Densidade do fluxo de energia 

eletromagnética irradiado de Júpiter como função 
do comprimento de onda. 
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Da mesma forma, torna-se praticamente inevitável uma comparação entre as atmosferas 
dos planetas terrestres e jovianos, como apresentado no Capítulo 8, mostrando que os 
principais constituintes das atmosferas planetárias nos planetas jovianos são basicamente o 
hidrogênio (H2) e o hélio (He). Ao contrário, de Vênus e Marte, onde predomina uma 
atmosfera densa e difusa, respectivamente, de dióxido de carbono (CO2). Já o nitrogênio 
(N2) é abundante nas atmosferas da Terra (com o oxigênio, O2) e de Titã (o maior satélite de 
Saturno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroscopicamente, a matéria apresenta os seguintes estados de agregação: sólido 
(cristalino e amorfo) e fluido (líquido e gasoso (gases e vapores)). 

 

Figura 6-2:  Estrutura  da  atmosfera  de  Júpiter  com  base em  observações  

a  partir  da superfície da Terra e de resultados teóricos. 
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A fase da substância pura caracteriza-se por determinada modalidade de coesão molecular, 
denominada "estado de agregação". Cada fase segue uma "função de estado", que 
relaciona as variáveis de estado (pressão, volume, temperatura, densidade etc.). Ela pode 
ser representada por uma "equação de estado" (por exemplo, a equação de Clapeyron para 
gases perfeitos), ou por diagramas de estado (T; p) etc. Assim, um diagrama de fase ou de 
estado, comumente, é um gráfico em que se locam a pressão contra a temperatura, ou 
contra o volume, ou a temperatura contra o volume. Mais raramente, é um gráfico 
tridimensional com as variáveis pressão, temperatura e volume. A figura 6.3, apresenta o 
diagrama de fase para a água. 

Temperatura Crítica – é aquela temperatura acima da qual um gás não pode ser liquefeito 
apenas através da pressão; 

Pressão Crítica – é aquela pressão sob a qual uma substância pode existir como um gás 
em equilíbrio com o líquido na temperatura crítica. 

 

Figura 6-3: Diagrama de fase da água. 

 

As constantes dos pontos críticos para os principais constituintes das atmosferas 
planetárias, são apresentados na tabela 6.3, abaixo. 

 

Gás Tc (K) pc x 10
6
(N/m

2
) vc x 10

-5
 (m

3
/mol) c (kg/m

3
) 

He 5,2 0,23 6,5  

H2 33,3 1,297 6,5 31,02 

N2 126,3 3,400 9,0 311 

O2 154,8 5,080 7,5 410 

CO2 304,2 7,382 9,6 468 

SO2 430,7 7,485  524 

H2O 647,4 20,32 5,5 326 

Tabela 6-2: Constantes críticas. 

Para os planetas terrestres, temos o diagrama de fase para a água, mostrado na figura 6.4, 
que define os domínios de temperatura e de pressão nos quais a água é estável nos 
estados sólido, líquido e gasoso. 

A região de estado sólido da água (gelo), ainda pode ser classificada ou subdividida como 
mostrado na figura 6.5. 
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Já para os principais constituintes das atmosferas dos planetas jovianos, temos os seguintes 
diagramas de fases da figura 6.6. 

Figura 6-4: Diagrama de fase da água que define 

os domínios de temperatura e pressão para os 
quais a água é estável nos estados sólido, líquido 
e gasoso. Nele podemos acompanhar as 
trajetórias que são seguidas pelas atmosferas de 
Marte, Vênus e Terra. 

 

Figura 6-5: Diagrama de fase da água. As regiões 
de estabilidade da água líquida, gelo comum (I) e 

um número de formas de gelo de alta densidade é 
mostrado. 

Pressão do vapor d’água (atm) 

Figura 6-6: Diagramas de fase do hidrogênio, hélio e de alguns hidretos e óxidos. 
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Propriedade Terra Júpiter Saturno Urano Netuno 

Distância média do Sol (10
9
 km) 0,1496 0,7783 1,4294 2,8750 4,5043 

Período sideral da órbita (anos) 1 11,8623 29,458 84,01 164,79 

Velocidade orbital média (km/s) 29,79 13,06 9,64 6,81 5,43 

Excentricidade orbital 0,0167 0,0485 0,0556 0,0472 0,0086 

Inclinação à eclíptica (graus) 0 1,30 2,49 0,77 1,77 

Raio equatorial a 1 bar (km) 6378 71492 60268 25559 24764 

Raio polar a 1 bar (km) 6357 66854 54364 24973 24340 

Elipsicidade do disco planetário  0,00335 0,06487 0,09796 0,02293 0,0171 

Volume do planeta (Terra = 1) 1 1321,3 763,6 63,1 57,7 

Massa do planeta (Terra = 1) 1 317,892 95,184 14,536 17,148 

Densidade média (g/cm
3
) 5,518 1,327 0,688 1,272 1,640 

Período de rotação do corpo (horas) 23,9345 9,9249 10,6562 17,24 16,11 

Inclinação do equador à órbita (graus) 23,45 3,08 26,73 97,92 28,8 

Temperatura efetiva (K) 287 124,4 95,0 59,1 59,3 

Temperatura atmosférica a 1 bar (K) 287 165 ± 5 134 ± 4 76 ± 2 74 ± 5 

Número de satélites observados 1 63 60 27 13 

Número de anéis observados 0 1 7 10 4 

Campo superficial médio (gauss) 0,308 4,28 0,218 0,228 0,133 

Inclinação do dipolo magnético (graus) 11,4 9,6 0,0 58,6 46,8 

Compensação do dipolo magnético  
(rádios planetários) 

0,0725 - 0,04 0,3 0,55 

Tabela 6-3: Dados sobre os planetas exteriores. Adaptado de: Physics Today, julho de 1990. 

6-3. Peculiaridades dos Planetas Jovianos 

Júpiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa: 1,90x10
30

 g =317,89 MTerra 
Raio: 71 492 km = 11,2 RTerra 
Densidade média: 1,314 g/cm

3
 

Período de Rotação: 9h 55m 29,7s 
Período Orbital: 11,86 anos terrestres 
Distância média ao Sol: 5,203 U.A. 
Número de satélites: 67 
Campo magnético: 4,3 gauss 

Fortes  
ventos 
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Figura 6-7: Sumário gráfico de Júpiter. 

 

Júpiter (figura 6.7) é um planeta gigante-gasoso, cuja atmosfera é composta de hidrogênio e 
hélio, com metano, amônia, H2S e água como aerossóis condensáveis. Estes gases 
interagem de modos complexos, para produzir bandas horizontais de rotação e ciclones (tal 
como a Grande Mancha Vermelha). Júpiter tem período de rotação de ~ 10 horas. Em 
ordem decrescente de altura de condensação (assim também como de pressão de 
saturação de vapor, os gases condensáveis são CH, NH3, NH4SH (NH3 . H2S), e H2O. 
Abaixo da espessa atmosfera gasosa de 150 
km de Júpiter, camadas de hidrogênio líquido e 
hidrogênio metálico líquido são imaginadas 
estarem presentes, seguidas por um núcleo 
rochoso. A pressão central de Júpiter é ~100 
Mbar. Júpiter tem um campo magnético 10 
vezes mais forte que a Terra e alguns aneis 
(Figura 6.8) descobertos pela Voyager 1. 
Júpiter também emite 1,7 vezes mais radiação 
do que ele recebe do Sol. Além disso, emite 
bursts esporádicos de sinal rádio não-térmico 
(c.f. figura 6.1) em 22,2 MHz (decamétrico), 
além de uma constante emissão também não-
térmica em 300-3000 MHz (decimétrica). 

A Grande Mancha Vermelha é uma 
tempestade anticiclônica que gira com período 
de 10 horas. A coloração avermelhada poderá 
ser causada por produtos fotoquímicos de 
compostos de enxofre e/ou fósforo. 

Os anéis de Júpiter são designados halo, 
principal e diáfano. De mais interno para mais externo, as principais luas de Júpiter são: (1) 
Metis, (2) Adrastea, (3) Amalthea, (4) Thebe, (5) Io, (6) Europa, (7) Ganimede, (8) Calisto, 
(9) Leda, (10) Himalia, (11) Lysithea, (12) Elara, (13) Ananke, (14) Carme, (15) Pasiphae, 
(16) Sinope e (17) S/1999 J1. 

Galileu Galilei realizou as observações de quatro satélites (5,6,7,8) de Júpiter, entre 16 de 
dezembro de 1612 e 5 de janeiro de 1613, com uma luneta que ele mesmo construiu. 

 

Saturno 

É um planeta joviano altamente achatado nos pólos, cuja atmosfera é composta de 
hidrogênio e hélio. Os aerossóis condensáveis predominantes são metano, amônia, sulfeto 
de hidrogênio e água. Em ordem decrescente de altura de condensação (como de pressão 
de saturação do vapor), os gases condensáveis são CH4, NH3, NH4SH (NH3.H2S) e H2O. 
Abaixo da atmosfera profunda de 1000 km de Saturno (figura 6.9), camadas de hidrogênio 
liquido e hidrogênio metálico líquido são imaginadas estarem presentes, seguidas por um 
núcleo rochoso. Saturno tem um campo magnético duas vezes mais intenso do que a Terra. 
Ele também irradia 1,8 vezes mais calor do que absorve do Sol. 

 

 

 

 

 

Figura 6-8: Anéis de Júpiter. 
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Massa: 5,68x10
29

 g =95,18 MTerra 
Raio: 60 330 km = 9,46 RTerra 
Densidade média: 0,71 g/cm

3
 

Período de Rotação: 10h 39m 22s 
Período Orbital: 29,46 anos terrestres 
Distância média ao Sol: 9,54 U.A. 
Número de satélites: 62 
Campo magnético: 0,2 gauss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-9: Sumário gráfico de Saturno. 

 

A característica mais proeminente de Saturno é o seu extenso sistema de anéis 
(figura 6.10). Os anéis de Saturno, em ordem decrescente de raio orbital, são D, C, divisão 
de Maxwell, B, divisão de Cassini, divisão de Encke, divisão de Keeler, F, G, e E. O anel F 
aparece todo retorcido. 

 Vistos da Terra, os anéis mudam de orientação com um período de 29,5 anos depois de 
estarem duas vezes de perfil. Os intervalos entre duas orientações de perfil são 15,75 e 
13,75 anos, alternativamente. Os anéis estão de perfil em 1980, 1995, 2009, 2024,..., e em 
ângulo de máxima abertura em 1987, 2002, 2016, 2031,... Quando a Terra passa através do 
plano dos anéis de Saturno, ela o faz uma ou três vezes. Em 1995, os anéis foram vistos de 
perfil, da Terra, três vezes: em maio e agosto 1995, e em fevereiro de 1996. 
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Figura 6-10: O sistema de anéis de Saturno. 

 

Figura 6-11: Esboço da atmosfera, superfície e condensados em Titã, o maior satélite de Saturno, que foi 

estudado pela missão Cassini a partir de 2004. A atmosfera de Titã assemelha-se muito à da Terra primitiva, 
principalmente com relação a abundância de Nitrogênio: 82-89% em Titã e 78% na Terra.  

 

 

Urano 

O sétimo planeta mais distante a partir do Sol, descoberto por William Herschel (1738-1822) 
na Inglaterra em 1781, é Urano (figura 6.12). Ele é verde azulado por causa do metano na 
sua atmosfera. De fato a razão C:H é 30 a 40 vezes o valor solar. A sua atmosfera é 
composta de hidrogênio e hélio, seu manto é composto de água e gelo de amônia e o seu 
núcleo é rochoso.  
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Figura 6-12: Sumário gráfico de Urano. 

 

Urano tem 9 anéis fracos. Dez novos satélites foram descobertos pela Voyager 2 quando ela 
o sobrevoou em 1985. A subcomissão da IAU decidiu continuar a tradição e adotou nomes 
originários das obras de Shakespeare e Pope. São eles: 1985 U1 ou Puck, um espírito de 
"Sonho de uma Noite de Verão" e único personagem masculino da lista. Todos os outros 
são personagens femininos: 1986 U1 ou Porcia, a heroína de Shakespeare em "O Mercador 
de Veneza"; 1986 U2 ou Julieta de "Romeu e Julieta"; 1986 U3 ou Cressida, de "Troilus e 
Cressida"; 1986 U4 ou Rosalinda, heroína de "Como Quiser" ou "Como Gostas"; 1986 U5 ou 
Belinda, heroína de Pope em "Roubo das Madeixas"; 1986 U6 ou Desdemona, heroína de 
Shakespeare em "Otelo"; 1987 U7 ou Cordélia, de "Rei Lear"; 1986 U8 ou Ofélia de 
"Hamlet"; 1986 U9 ou Bianca, heroína shakespeareana de "Megera Domada".  

Os anéis de Urano são designados 1986U2R, 6, 5, 4, , , , , . 

Urano tem 27 luas conhecidas: Ariel, Belinda, Bianca, Cordélia, Cressida, Desdemona, 
Julieta, Miranda, Oberon, Ophélia, Portia, Puck, Rosalinda, Titânia, Umbriel, Caliban, 
Stephano, Sicorax, Prospero, Setebos e S/1986 U10. 

Obs.: Miranda e Ariel - respectivamente a heroína e o herói da peça "A Tempestade" de 
Shakespeare. Umbriel - do poema "Roubo das Madeixas" de Alexander Pope. Titânia e 
Oberon - respectivamente rainha e rei da peça "Sonho de uma Noite de Verão" de 
Shakespeare. 

Massa: 8,72x10
28

 g =14,54 MTerra 
Raio: 26 150 km = 4,10 RTerra 
Densidade média: 1,21 g/cm

3
 

Período de Rotação: 17,24 horas 
Período Orbital: 84 anos terrestres 
Distância média ao Sol: 19,2 U.A. 
Número de satélites: 27 
Campo magnético: 0,1-1,1 gauss 
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Netuno 

É o planeta que tem a segunda maior distância média a partir do Sol. Foi descoberto no 
Observatório de Berlin em 23 de setembro de 1846 por Johann Galle (1812-1910) e Heinrich 
Ludwig d’Arrest (1822-1875) em apenas meia hora de busca no telescópio, utilizando 
cálculos de mecânica celeste realizados por Urbain Jean-Joseph Le Verrier (1811-1877). Ele 
é verde azulado e tem uma atmosfera de hidrogênio e hélio, um manto de gelo, e um núcleo 
rochoso. Netuno emite mais energia do que ele recebe do Sol. Netuno foi visitado pela 
Voyager 2 em agosto de 1989, que descobriu seis novos satélites e um conjunto de arcos. 
Netuno é o planeta com maior ventania no Sistema Solar, com velocidades de 600 m s-1 
(~ Mach 1 a 59 K). Os principais anéis de Netuno são designados 1989N3R, 1989N2R, 
1989N4R, e 1989N1R. Embora a distância orbital média de Netuno é menor do que aquela 
de Plutão, durante alguns períodos, ele está realmente mais distante do Sol do que Plutão. 
Netuno tem quatorze satélites. Os mais conhecidos são: Naiade, Thalassa, Despina, 
Galatea, Larissa, Proteus, Tritão e Nereida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-13: A Grande Mancha Escura visível na superfície de Netuno é resultado da dinâmica atmosférica, que 

gera ventos de até 2.100 km/h. A mancha é o topo de uma corrente de gases que sobem com violência do 
interior para a superfície planetária no hemisfério Sul. 

 

Massa: 1,02x10
29

 g =17,135 MTerra 
Raio: 24 764 km = 3,883 RTerra 
Densidade média: 1,64 g/cm

3
 

Período de Rotação: 16,11 horas 
Período Orbital: 164,793 anos terrestres 
Distância média ao Sol: 30,069 U.A. 
Número de satélites: 14 
Campo magnético: 0,142 gauss 
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6-4. Exercícios 

 

Exercício 6.1 

De acordo com modelos teóricos, a 4 bilhões de anos atrás, Júpiter pode ter tido uma 
luminosidade tão alta quanto 10 -2 LSol e uma temperatura superficial de 1 x 103 K. 

a) Qual seria então o raio de Júpiter se ele radiasse como corpo negro? 

b) Sob estas condições, quanto se aqueceria um corpo negro na distância de Io em relação  

    a Júpiter? 

 

Exercício 6.2 

Os planetas gigantes (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) possuem anéis aproximadamente 
circulares em torno de si, provavelmente constituídos de material que não conseguiu formar 
um satélite. 

a) Em função da massa M do planeta, da constante universal de gravitação G e do raio R, 
calcule a velocidade orbital de uma partícula do anel. 

b) Seja Ri o raio interno e Re o raio externo do anel. Qual é a razão entre as velociades 

angulares i e e de duas partículas, uma na borda interna e outra na borda externa do 
anel? Admita que as partículas nos anéis de Saturno tenham órbitas circulares variando 
de 87 x 103 km a 137 x 103 km do centro do planeta. 

c) Calcule as velocidades orbitais nas bordas interna e externa dos anéis admitindo que 
eles sejam compostos de partículas individuais obedecendo as leis de Kepler. 

d) Que resolução (precisão em comprimento de onda) deveria ter um espectógrafo (mede a 
variação da intensidade da radiação eletromagnética com o comprimento de onda) para 
diferenciar as velocidades? 

 

Exercício 6.3 

Determine os períodos orbitais de partículas nas bordas interna e externa dos anéis de 
Saturno. A que distância do centro de Saturno uma partícula orbitará o planeta em 10h14m ? 

Dados: as bordas interna e externa dos três principais anéis de Saturno visíveis da Terra 
têm raios orbitais de 71000 km e 140000 km, respectivamente, do centro de Saturno (MSat = 
5,69 X 10 26 kg). 

 

Exercício 6.4 

Em 1977, foi concebida uma experiência para observar no dia 10 de março, um evento de 
ocultação da estrela SAO 158687 pela atmosfera de Urano e não por seu extenso sistema 
de anéis, que não era conhecido até então. 

Um evento real de ocultação causa uma diminuição na luz emitida pela estrela e é detectado 
pelos fotômetros fotoelétricos acoplados aos telescópios. 

Determine (em quilômetros) a dimensão externa do sistema de anéis de Urano. Apresente 
claramente as suas considerações. 
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Figura 6-15: (a) Movimento da estrela 

SAO 158687 relativo a Urano em 10 de 
março de 1977. (b) Tamanho relativo de 
Urano e seus anéis. 
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CAPÍTULO 7: MAGNETOSFERAS PLANETÁRIAS E O MEIO   
                         INTERPLANETÁRIO 

7-1. Introdução 

Todos os planetas do Sistema Solar tem magnetosferas. A existência destas magnetosferas 
é independente se o planeta tem um campo magnético gerado internamente ou intrínseco , 
mas a natureza delas depende muito deste fato. Para os planetas que não possuem um 
dínamo magnético interno, o vento solar induz uma magnetosfera através da sua interação 
com a atmosfera superior e ionosfera. Nós vamos distinguir entre estes dois tipos de 
magnetosferas, chamando-as de magnetosferas intrínsecas e induzidas, de acordo com a 
fonte de seus campos magnéticos. 

O estudo de magnetosferas é de grande interesse científico e importância prática. As 
magnetosferas proporcionam laboratórios ideais para estudar o comportamento de plasmas, 
o quarto estado físico da matéria, que vem tendo uma importância crescente na nossa 
busca por novas fontes de energia. Os processos físicos que ocorrem nas magnetosferas 
envolvem gases rarefeitos, geralmente quase completamente ionizados, nos quais as 
colisões raramente ocorrem. Apesar da ausência de colisões, estes gases ionizados ou 
plasmas como eles são usualmente chamados, se comportam muito como gases reais ou 
fluidos, com comportamento coerente induzido por seus campos elétrico e magnético. Estes 
processos são também importantes para os astrofísicos e físicos de plasma espacial. Além 
disso, o espaço fornece plasmas sem efeitos de confinamento e geralmente com 
diagnósticos mais completos. Por exemplo, as magnetosferas planetárias proporcionam 
dados medidos in situ para processos que podem ocorrer em escalas maiores em outros 
ambientes cósmicos. 

Além destas motivações acadêmicas, existem duas razões muito práticas para o estudo das 
magnetosferas planetárias. Primeiro, a Terra tem um campo magnético gerado internamente, 
cuja fonte nós ainda não entendemos. Esperamos que estudando a geração de campos 
magnéticos nos outros planetas, nós entenderemos melhor o nosso próprio planeta. 

Para se determinar as características destes campos, nós devemos primeiro compreender, 
especialmente nos planetas fracamente magnetizados, a natureza das contribuições 
externas ao campo magnético para as magnetosferas planetárias. 

As magnetosferas dos planetas diferem não somente em tamanho e fontes de energia 
interna, mas também na intensidade do fluxo do vento solar, através das suas superfícies. 
Assim, a interação de cada uma das magnetosferas com o vento solar difere em algum grau 
das demais. Neste capítulo nós examinamos os processos físicos básicos que ocorrem 
tanto nas magnetosferas intrínsecas como induzidas e variam entre os planetas. 

7-2. Magnetosferas Induzidas 

O Sol emite um fluxo constante de elétrons e prótons em todas as direções à velocidades bem 
superiores a velocidade do som. Este gás ionizado supersônico, ou plasma, chamado de vento 
solar, transporta um campo magnético e um campo elétrico dependente de referencial. A 
dependência de referencial surge devido à alta condutividade elétrica do plasma e seu campo 
magnético. No referencial movendo-se com o plasma, o campo elétrico na maioria das vezes é 
nulo. Não existe campo elétrico paralelo ou perpendicular ao campo magnético. Em um 
referencial que não se move com o plasma existe um campo elétrico perpendicular ao campo 
magnético e ao vetor velocidade, proporcional ao campo magnético e à componente da 
velocidade perpendicular ao campo magnético. Este campo elétrico é muito importante para a 
remoção de uma atmosfera planetária a partir de um planeta não magnetizado. 
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A radiação solar ultravioleta extrema, ioniza as atmosferas superiores de todos os planetas em 
graus variados. Se a pressão térmica desta ionosfera excede o momento de fluxo do vento solar 
ou pressão dinâmica, uma grandeza proporcional à densidade vezes o quadrado da velocidade, 
então a ionosfera pode afastar-se do vento solar e ela permanece não magnetizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-1: Cenário esquemático da 

seção interação entre o vento solar e 
uma magnetosfera planetária. 

 

Uma cobertura magnética se forma sobre a ionosfera chamada de barreira magnética e esta 
barreira, por sua vez, desvia o vento solar. O vento solar como mencionado acima, é supersônico 
e assim este desvio deve envolver a formação de um choque em forma de arco separado. Este 
choque de arco, que se forma sem a ajuda das colisões no gás, diminui a velocidade, aquece e 
desvia o vento solar. A figura 7-1 mostra uma vista em corte desta interação. 

O choque em forma de arco (bow shock) é uma onda estacionária na frente de uma 
magnetosfera, onde o vento solar supersônico é retardado, aquecido e desviado em torno 
do planeta. A intensidade deste choque depende da velocidade de fluxo do vento solar em 
relação à velocidade das ondas de compreensão no plasma. Esta última velocidade diminui 
com o aumento da distância ao Sol, enquanto que a anterior permanece praticamente 
constante. Como resultado, a intensidade ou número de Mach do choque de arco aumenta 
acentuadamente do interior para o exterior do Sistema Solar. Em Mercúrio o choque de arco 
tem um número de Mach de cerca de 4, mas em Netuno ele é da ordem de 20. A baixos 
números de Mach o choque varia bastante suavemente ou é laminar em aparência, mas a 
altos números de Mach, o choque se torna muito turbulento. O choque de arco representa 
um obstáculo para uma parte das partículas do vento solar e elas são refletidas de volta 
contra a corrente ao longo do campo magnético. Estas partículas em corrente contrária, 
fazem as ondas crescerem no vento solar. Estas ondas não podem se propagar em corrente 
contrária ao vento solar e são sopradas de volta contra os choques planetários. O número 
de partículas refletidas por um choque de arco planetário, aumenta com a intensidade do 
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choque de arco. Assim, a intensidade e característica das ondas de contracorrente variam 
com a distância heliocêntrica. 

Outro processo que parece ser influenciado pelo número de Mach, é o fenômeno conhecido 
como reconexão. Neste processo, as linhas de campo magnético no vento solar, unem-se 
com aquelas da magnetosfera planetária, aumentando desse modo a tensão tangencial na 
magnetosfera e acrescentando energia magnética na magnetocauda. Sob condições de 
vento solar, típicas daquelas existentes no Sistema Solar interior, este processo é 
controlado principalmente pela direção do campo magnético do vento solar em relação à 
direção do campo magnético planetário. Quando estas direções são antiparalelas, a 
reconexão acontece prontamente e quando elas são paralelas, ela simplesmente não 
ocorre. Contudo, quando as condições do vento solar mudam para aquelas típicas do 
Sistema Solar exterior, a reconexão parece cessar. Assim, a reconexão é esperada ser mais 
importante no Sistema Solar interior, onde o número de Mach é tipicamente 7 ou menos, do 
que no Sistema Solar exterior onde ele é geralmente 10 ou maior. 

O comportamento da ionosfera em semelhante interação é bastante inesperado. Apesar de 
a pressão térmica da ionosfera poder ser suficientemente forte para manter a distância o 
vento solar, ainda assim, pequenos filamentos magnéticos ou cordas de fluxo magnético 
submergem da barreira magnética para o interior da ionosfera, proporcionando uma 
oportunidade para estudar, in situ, um fenômeno do contrário visto somente remotamente na 
fotosfera solar. Quando a pressão dinâmica do vento solar é alta e excede aquela do campo 
magnético da ionosfera térmica, plasma é forçado para dentro da ionosfera, e adquire um 
campo magnético global constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-2: Interação entre o vento solar supersônico e o campo magnético do planeta gerando 

um fluxo ou cauda magnética. 

 

A magnestosfera induzida tem mais uma característica muito importante. O vento solar se 
move ao longo do planeta à velocidade supersônica, transportando seu próprio campo 
magnético. Próximo do planeta o fluxo tem a sua velocidade reduzida. O campo magnético 
que liga as regiões rápida e lenta, deve necessariamente ser distorcido como mostrado na 
figura 7-2, conduzindo à geração de uma cauda magnética. A interação pode recolher 
massa da ionosfera, e através de ionização, a partir da atmosfera. Isto retarda ainda mais o 
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fluxo próximo do planeta e aumenta o fluxo magnético na cauda. A quebra no campo 
magnético e gradientes na sua intensidade, agem para acelerar o plasma na direção 
antisolar. Muito plasma pode atingir velocidades de escape através deste mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-3: O campo elétrico do vento solar que acelera partículas ionizadas pelo fluxo magnético 

para o interior do vento solar.  

 

Outra rota para perda atmosférica é o campo elétrico do vento solar. Se partículas são 
ionizadas no fluxo magnetizado, elas serão rapidamente aceleradas pelo campo elétrico e 
se a direção da aceleração for correta, elas podem espiralar para dentro do vento solar 
como ilustrado na figura 7-3. O efeito combinado dos campos elétrico e magnético do vento 
solar age para retirar gases das atmosferas dos planetas não-magnetizados, somente uma 
parte dos quais são renovados pela absorção do vento solar entrante. 

Vênus 

O momento magnético de Vênus é menor do que 100 milésimos daquele da Terra e não 
desempenha nenhum papel na interação do vento solar com o planeta. Vênus foi 
extensamente explorado nos programas espaciais soviético e norte-americano, com as 
missões de sobrevôo Mariner 2, 5 e 10; as desembarcadas Venera 2, 4, 6, 8-14. As órbitais 
Venera 9 e 10 e as sonda atmosférica e orbital Pioneer-Vênus. As missões orbitais em 
especial, têm revelado a maior parte do conhecimento delineado acima. Contudo, nós ainda 
não sabemos quanta atmosfera está perdida para o vento solar, ou entendemos muito 
pouco dos fenômenos que ocorrem na ionosfera, tal como a formação de cordas de fluxo 
magnético. A interação do vento solar com a magnetosfera de Vênus, é imaginada ser muito 
semelhante à situação ilustrada na figura 7-1.  
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Marte 

O tamanho exato da magnetosfera de Marte não é conhecido, mas a sua intensidade é 
provavelmente muito menor do que um décimo de milésimo daquela da Terra, e como 
Vênus, o campo magnético intrínseco não é importante para a interação com o vento solar. 
A magnetosfera marciana foi estudada pelo sobrevôo da missão Mariner 4 e orbitais Mars 2, 
3, 5 e Phobos. A ionosfera é imaginada ser magnetizada, porque a pressão dinâmica do 
vento solar excede a pressão térmica da ionosfera, mas nenhuma medida foi realizada para 
confirmar esta hipótese. Outras características, tais como o choque de arco e 
magnetocauda, são muito semelhantes àquelas de Vênus. 

 

Cometas 

Os cometas são corpos muito pequenos, se somente os seus núcleos são considerados. As 
suas massas muito menores do que os planetas significam que a gravidade não é um fator 
importante na interação com o vento solar. A extensão sobre a qual o gás cometário pode 
se espalhar no vento solar é desse modo controlada pela velocidade de expansão do gás 
cometário (cerca de 1 km/s) e o tempo de ionização (cerca de um dia a 1 U.A. do Sol). O 
produto destas grandezas corresponde a uma extensão de 105 km, o que é muito maior, do 
que o tamanho das regiões de interação em Vênus e Marte. Não somente a interação cobre 
uma área maior, mas ela é muito mais gradual. Assim, por exemplo, o choque de arco é 
muito mais fraco em um cometa, porque a maior parte da ionização se forma na frente do 
choque de arco, tal que o vento solar é retardado antes do choque. Foram realizadas 
medidas nas vizinhanças do cometa 1P/Halley por cinco sondas espaciais: Vega 1 e 2, 
Giotto, Sakigake e Suisei. As medidas no cometa 21P/Giacobini-Zinner, foram obtidas 
através da sonda ISEE-3, rebatizada de ICE. Em nenhum caso as medidas foram efetuadas 
quando as caudas estavam completamente desenvolvidas. 

 

 

Figura 7-4: Representação esquemática da morfologia global da interação do vento solar com uma atmosfera 

cometária bem desenvolvida. 
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Os dados trazidos por estas missões não só forneceram percepções interessantes para a 
física das magnetosferas planetárias, mas principalmente aguçaram o interesse dos físicos 
cometários. Missões que combinem o acompanhamento das trajetórias orbitais de cometas 
com a capacidade de efetuar medidas de longo-termo, são necessárias antes que os 
processos que ocorrem na coma sejam completamente compreendidos. 

7-3. Magnetosferas Intrínsecas 

Para os planetas magnetizados, aqueles com campos magnéticos intrínsecos, o obstáculo 
ao vento solar é o campo magnético planetário e o tamanho da magnetosfera é governado 
pela intensidade relativa do campo magnético e vento solar no planeta. A intensidade de um 
campo magnético planetário é dada por seu momento de dipolo magnético, isto é, a 
intensidade do campo superficial equatorial vezes o cubo do raio planetário. O momento do 
dipolo magnético diminui com o cubo do raio do planeta. Como o equilíbrio da pressão é 
estabelecido entre a pressão magnética e a pressão dinâmica do vento solar, no ponto sub-
solar e desde que a pressão magnética é proporcional ao quadrado da intensidade do 
campo magnético, os tamanhos das magnetosferas planetárias são proporcionais à raiz 
sextupla da pressão dinâmica. A tabela 7-1 lista os momentos de dipolo magnético para os 
planetas, a pressão dinâmica média do vento solar para cada planeta, que decresce com o 
quadrado da distância ao Sol e a localização esperada do ponto onde a pressão é 
compensada ao longo da direção subsolar. Apenas um planeta, Júpiter, não obedece esta 
relação simples. Em Júpiter, parte da pressão externa é fornecida por plasma girando 
rapidamente, produzido pelos vulcões de Io (ver a figura 7-21). Como a tabela mostra, a 
magnetosfera de Mercúrio é claramente a menor e de Júpiter de longe a maior de todas. 

 

Planeta Distância do Sol 
(U.A.) 

Momento 
Magnético 

Pressão do Vento 
Solar 

Distância Magnética 
Máxima 

Mercúrio 0,4 4 x 10
4 

20 nPa 1,5 Rm 

Terra 1,0 1,0   3,0 nPa 10 Rt 

Júpiter 5,2 1,8 x 10
4 

  0,1 nPa 70 Rj 

Saturno 9,5 580 30 pPa 21 Rs 

Urano 19,2 50   8 pPa 27 Ru 

Netuno 30,1 24   3 pPa 26 Rn 

Tabela 7-1: Momentos magnéticos dos planetas. 

A magnetosfera da Terra naturalmente é a que tem sido mais bem estudada. Devido ao fato 
de que as propriedades da mesma geralmente estão situadas no meio entre as 
propriedades encontradas no Sistema Solar, nós podemos considerar a magnetosfera 
terrestre como típica. A figura 7-5 mostra uma vista esquemática em corte da mesma. O 
contorno externo da magnetosfera é chamado de magnetopausa, sobre a qual flui a corrente 
de magnetoplasma, um grande vórtice ou turbilhão de corrente que separa o campo 
magnético da Terra e o vento solar. 

As linhas fechadas do campo dipolar na magnetosfera, proporcionam espelhos magnéticos 
eficientes, entre os quais partículas energéticas são confinadas. Próximo da Terra estes 
campos de radiação são muito estáveis e podem permanecer constantes por centenas de 
anos, mas nas regiões exteriores os cinturões de Van Allen estão sujeitos a frequentes 
perturbações e mudam constantemente. Partículas das regiões mais externas podem 
atravessar as linhas de campo por difusão e convecção. A difusão é um processo lento que 
se baseia nas flutuações dos campos magnético e elétrico. A convecção se refere às 
derivas induzidas pelo campo elétrico de larga escala na magnetosfera. É importante 
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somente para as partículas de baixa energia e apenas nas regiões mais externas da 
magnetosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-5: Vista tridimensional da magnetosfera da Terra. A sua superfície exterior, referida como 

a magnetopausa, é a superfície na qual a pressão do vento solar iguala a pressão do campo 
magnético da Terra. Nesta superfície, uma parte do plasma do vento solar adentra e popula linhas 
de campo magnético, formando a superfície de contato.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7-6: Entrada do plasma 

em um ponto neutro tipo-X por 
“reconexão”. Este termo é 
usado para descrever o 
processo através do qual linhas 
de campo magnético 
interplanetário (esquerda) são 
imaginadas se desconectarem 
no ponto neutro (dentro do 
retângulo tracejado) e se 
reconectarem com as linhas de 
campo magnetosféricas 
(direita) como mostrado. Nesta 
figura, o plasma do vento solar 
entra na magnetosfera aproxima-
damente como indicado pelas 
flechas em negrito. 
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Figura 7-7: Vista tridimensional mostrando a topologia das linhas de campo magnético e elétrico. 

O fluxo de plasma está indicado no plano equatorial e na ionosfera para o lado iluminado. Também 
a maior parte do fluxo de retorno da magnetosfera é capturado pela camada de contorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 7-8: Esquema da magnetosfera de Mercúrio. 
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Se as regiões externas da magnetosfera são deslocadas para dentro ou para fora, deve-se 
esperar que as tensões criadas por esta ação afetem o plasma na ionosfera da Terra, pois a 
ionosfera é onde a magnetosfera está acoplada à Terra. A magnetosfera comunica esta 
tensão através do alinhamento de correntes ao campo. A figura 7-7 mostra as trajetórias de 
algumas destas correntes. 

Mercúrio 

O momento magnético de Mercúrio é cerca de 1/3000 do momento magnético terrestre. A 
intensidade do campo magnético na superfície equatorial é de aproximadamente 250 nT. 
Mercúrio foi explorado somente por uma sonda, a Mariner 10, que passou por Mercúrio 3 
vezes em 1974 e 1975. Em duas destas passagens a sonda passou através de uma esteira 
do planeta, encontrando uma mini magnetosfera muito parecida com aquela da Terra (figura 
7-8). Estas duas passagens nos dão apenas um breve relance da natureza da magnetosfera 
de Mercúrio. Este relance não foi suficiente para determinar precisamente a intensidade do 
momento magnético do planeta. Ele contudo, sugere que essa magnetosfera extrai energia 
do vento solar mais eficientemente do que a magnetosfera da Terra. Mercúrio voltou a ser 
estudado novamente, a partir de 2011 através da sonda Messenger. 

Terra 

O campo magnético na superfície equatorial da Terra é cerca de 31000 nT. Ele é 
suficientemente forte para ativar bússolas magnéticas rudimentares e tem sido usado como 
um auxílio à navegação por vários séculos. A investigação do campo magnético da Terra 
começou aproximadamente no século XVI mas alcançou o seu ápice na era espacial, 
quando ele pode ser explorado de forma mais completa. Atualmente, a área mais ativa na 
pesquisa magnetosférica é o transporte de energia do vento solar para a magnetosfera. 

A seguir, apresentamos uma sequência de figuras, que ilustram com detalhes, nosso 
conhecimento básico atual, sobre a magnetosfera terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-9: Vista no espaço, da Terra com seus cinturões de Van Allen. Nota-se a falta de simetria 

entre os eixos magnéticos, com relação aos polos geográficos e zona auroral que vemos sombreada no 
casquete esférico norte; falta de simetria com relação ao equador magnético e possível variação dos 
cinturões. Indica-se com setas o trajeto das partículas aurorais em direção às zonas polares, onde são 
observadas com máxima densidade na formação de auroras. 
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Figura 7-10: Corte equatorial magnético, onde se observa a distribuição geral do campo de 

radiações em torno da Terra. Indica-se a distância em relação ao solo em quilômetros e sobre o 
traçado do equador magnético, indica-se a distância em raios terrestres. Ilustra-se ainda, a posição 
relativa dos cinturões de Van Allen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-11: Projeção estereográfica zenital das zonas polares terrestres, e zonas de influência máxima 

de auroras, e zonas limites de observação auroral. Observa-se as irregularidades geométricas das 
mesmas, com relação aos seus próprios pólos geomagnéticos e aos polos geográficos. Para as zonas 
de máxima frequência auroral, fluem as partículas provenientes dos cinturões protônicos de Van Allen, 
produzindo na altura de 100-300 km, os fenômenos luminosos conhecidos pelo nome de auroras 
polares (aurora boreal: no hemisfério norte, e aurora austral: hemisfério sul).  
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Figura 7-12: Curvas da detecção de radiações obtidas pelas sondas “Pioneer III e IV”, ao 

atravessar as zonas de Van Allen. Como a “Pioneer IV” não regressou, indica-se somente os sinais 
detectados em sua trajetória de saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-13: Vista detalhada do conjunto sob a zona polar; observa-se o campo radiativo e 

trajetória de chegada das partículas que produzem as auroras. 
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Figura 7-14: As partículas aurorais se projetam 

até as zonas polares, descrevendo uma espiral 
ao longo das linhas de força do campo 
geomagnético, para incidir finalmente sobre a 
zona de máxima frequência auroral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-15: (a) Vista detalhada do 

campo magnético no espaço em torno 
da Terra.  

 

 

 

 

Figura 7-16: Valor do campo geo-

magnético desde as proximidades do 
solo até a altura de 190 km. Medidas 
realizadas no estreito de Davis. Obs.: 

1 = 10
-5 

0ersted. 

 

Anel de Corrente 
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Figura 7-17: Ilustração da chegada de partículas; as de alta energia, de origem cósmica, apenas 

são alteradas pelos cinturões de Van Allen; as partículas estacionárias formando três circuitos 
entre os dois cinturões e finalmente as partículas migratórias causadoras das auroras polares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-18: Vista geral do campo geomagnético no espaço em torno da Terra até a distância de 8 

raios terrestres. 



7-14      Amaury A. de Almeida AGA 0502  Planetas e Sistemas Planetários 

 

Figura 7-19: Curvas da intensidade do campo magnético terrestre; posição relativa entre a Terra, 

os cinturões de Van Allen, campo magnético terrestre resultante, zona de transição e campo 
magnético interplanetário. 

 

 

Júpiter 

O momento magnético de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é também o maior do 
sistema planetário, acima de 10000 vezes aquele da Terra. O seu campo na superfície 
equatorial é superior a 10 vezes aquele da Terra. A intensidade do seu campo magnético, 
combinada com a baixa intensidade do vento solar em Júpiter, produz uma magnetosfera 
gigantesca. O Sol poderia ser contido facilmente dentro desta magnetosfera. A sua cauda é 
imaginada se estender além de Saturno, mais de 5 U.A. para fora. Se a magnetosfera de 
Júpiter pudesse ser vista da Terra, ela seria maior do que a Lua cheia. 

No interior profundo da magnetosfera Joviana orbitam os satélites Galileanos. Um deles , Io, 
tem uma atmosfera produzida por atividade vulcânica que está constantemente sendo 
bombardeada pelos intensos cinturões de radiação de Júpiter. Este bombardeio injeta 
átomos da magnetosfera de Io na magnetosfera de Júpiter, onde eles se tornam ionizados. 
Este processo produz um toro, ou “doughnut” de íons quentes em torno de Júpiter, próximo 
da órbita de Io (figura 7-21). 
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               Figura 7-20: Magnetosfera joviana: capa da revista Geophysical Research Letters, 

                 Vol. 20, Nº. 4, 1993. 

 

                         Figura 7-21: Interação entre a magnetosfera de Io e de Júpiter. 
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Este toro juntamente com as gigantescas forças magnéticas e elétricas na magnetosfera 
Joviana, conduz a intensos cinturões de radiação e emissões decamétricas em radio. Estas 
emissões podem ser detectadas da Terra e foram a primeira indicação do enorme campo 
magnético de Júpiter, bem antes que a primeira sonda interplanetária fosse lançada. Além 
disso, a magnetosfera de Júpiter causa a ocorrência de auroras, muito parecidas com 
aquelas que ocorrem na Terra. 

Júpiter foi visitado cinco vezes por sondas espaciais: Pioneer 10 em 1973; Pioneer 11 em 
1974; Voyager 1 e 2 em 1979. Todas as sondas em trajetórias rasantes. Mas a sonda mais 
recente e importante, é a orbital Galileu, que realizou um estudo detalhado de Júpiter e seus 
satélites Galileanos a partir de 1995. 

Saturno 

A magnetosfera de Saturno é bastante benigna, se comparada com aquela de Júpiter. 
Como Saturno é um planeta menor, o seu núcleo condutor no qual o campo magnético 
planetário é gerado, é menor, e assim também é o campo magnético planetário. O momento 
magnético de Saturno é 580 vezes maior que aquele da Terra, mas a intensidade do seu 
campo magnético na superfície equatorial, é quase igual aquela da Terra. Contrastando 
nitidamente com os campos magnéticos de todos os outros planetas, o momento de dipolo 
saturniano não é inclinado com relação ao eixo de rotação do planeta. Esta conclusão foi 
uma grande surpresa para aqueles que estudam dínamos magnéticos planetários. O 
sistema de anéis de Saturno absorve partículas do cinturão de radiação, tal que os cinturões 
são mais fracos do que em Júpiter e nenhuma das luas de Saturno exibe atividade vulcânica 
semelhante àquela de Io. Nem mesmo Titã que tem atmosfera. Como consequência, os 
cinturões de radiação de Saturno se parecem mais com aqueles da Terra, do que com 
aqueles de Júpiter e poucas emissões em radio são produzidas. Saturno foi visitado por três 
sondas espaciais: Pioneer 11 em 1979, Voyager 1 em 1980 e Voyager 2 em 1981. Todas 
elas em trajetórias rasantes. Saturno está sendo estudado novamente a partir de 2004, 
através da espaçonave orbitadora/sonda espacial denominada Cassini/Huyghens da NASA 
(Agência Espacial dos USA)/ESA (Agência Espacial Europeia), com o objetivo de fazer um 
estudo detalhado de Saturno (orbitadora Cassini) e estudar a atmosfera de Titã (sonda 
Huyghens), que é imaginada ser  muito semelhante com aquela da Terra primitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-22: A 

Magnetosfera de 
Saturno. 
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Como Júpiter, Saturno também exibe auroras polares, causadas pelo fluxo de partículas 
energéticas do vento solar, que varre o planeta. Mas ao contrário da Terra, as auroras de 
Saturno somente são vistas na luz ultravioleta, que é invisível da superfície da Terra, e 
portanto somente pode ser observada do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-23: Trajetória da espaçonave Cassini, lançada em 15 de outubro de 1997: sete anos para 

chegar a Saturno. 

 

Urano e Netuno  

Os campos magnéticos de Urano e Netuno são bem distintos daqueles dos outros planetas. 
Eles são bastante irregulares e não podem ser bem representados por um simples campo 
de dipolo. Quando um momento de dipolo é ajustado aos dados obtidos nos vôos rasantes 
da Voyager 2, que sobrevoou estes planetas em 1986 e 1989, respectivamente, encontra-se 
um ângulo de inclinação muito grande entre o eixo de rotação e o eixo de dipolo magnético, 
cerca de 50o . Os campos magnéticos são também muito mais fracos do que aqueles 
encontrados em Júpiter e Saturno. Os momentos magnéticos são cerca de 40 vezes aquele 
da Terra e os seus campos magnéticos superficiais ligeiramente menores do que o campo 
magnético terrestre. A razão para esta baixa intensidade e irregularidade, pode ser devido 
ao fato que o campo magnético é gerado, não em um núcleo fundido profundo como o da 
Terra, mas em oceanos de gelo/água salgada mais próximos da superfície. As radiações 
tanto de Urano como de Netuno, são bastante fracas. Atualmente, não existem planos para 
explorar estes planetas num futuro próximo. 
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Figura 7-24: (a) O campo magnético de Urano se comporta como se fosse uma barra imantada 

(imã) dentro do planeta, inclinada de um ângulo de 60
o
 em relação ao eixo de rotação e 

contrabalançado como mostrado no diagrama. (b) Para surpresa da maioria dos pesquisadores, o 
campo magnético de Netuno exibe uma configuração muito semelhante àquela de Urano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-25 a, b: Magnetosfera de Urano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-26 a, b: Magnetosfera de Netuno. 
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7-4. Trabalho Realizado pelo Campo Elétrico no Deslocamento de  
Cargas 

Tomemos um circuito como aquele indicado na figura 7-27, sendo V a diferença de potencial 

entre as placas paralelas, d a distância entre as mesmas e E


 a intensidade do campo elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-27: Gerador de campo elétrico. 

 

Para calcular o trabalho realizado pelo deslocamento de uma carga através de um campo 
elétrico, começaremos por definir o gradiente de potencial (dV/ds) pela expressão: 

ds

dV
E cos


 (7-1) 

onde,  é o ângulo formado entre o vetor E


 e o deslocamento ds. No caso particular da 

figura 7-27, a direção do campo é normal às placas e cos  = 1 e a equação (7-1) ficará: 

ds

dV
E 


 (7-2) 

ou seja, a intensidade do campo é igual e de sinal contrário ao gradiente de potencial. Para 
o nosso caso (figura 7-27) o sentido do campo é o indicado na figura e a intensidade é: 

d

V
E 


 (7-3) 

A força F


 que atua na carga q , no campo elétrico de intensidade E


 será: qEF


 , ou seja, 

substituindo E


 pelo seu valor em (7-3): 

q
d

V
F 


 (7-4) 

A energia cinética (W) adquirida por uma carga sob ação do campo elétrico E


 será: 








dx
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dxFW
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 e sendo q
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 teremos, 
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ou simplificando 

  Vq
d

dVq
W   

    VqW   (7-5) 

 

7-5. Movimento de Cargas Elétricas em Campos Magnéticos 

Admitamos que uma partícula de massa m e de carga positiva q esteja se deslocando com 

uma velocidade v

 num campo magnético B


, fazendo o vetor velocidade um ângulo  com o 

vetor B


 (figura 7-28). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-28: A carga q (positiva) desloca-se no plano 

xy, formando o vetor velocidade v


, um ângulo  

com o eixo Y. O vetor B


 está contido no eixo Y. A 

força F


 que atua sobre a carga em movimento é 

perpendicular ao plano xy. 

 

A força F


, que atual sobre a carga em movimento pode ser calculada pelo produto vetorial,  

F


 = q v


 x B


 (7-6) 

Sabemos que o produto vetorial de dois vetores tem como resultado um terceiro vetor, cujo 
módulo é o produto dos módulos dos dois vetores pelo seno do ângulo formado por eles, a 
direção é perpendicular ao plano determinado pelos vetores e o sentido é o do avanço de 
um saca-rolhas. O sentido pode ser, também, determinado pela conhecida regra da mão 

esquerda, na qual o dedo indicador indica o sentido de B


, o dedo médio o sentido v


 e o 

dedo polegar o sentido de F


. A regra acima refere-se a cargas positivas, se a carga for 
negativa o sentido de F é oposto. 

O módulo de F


 será dado pela expressão: 

 senBqF


v  (7-7) 

No sistema MKS – Giorgi (SI), a força F


 será medida em newtons, a velocidade v


 em m/s, 
a carga q em coulombs e o campo magnético em Tesla (Webers por metro quadrado). 

Da equação (7-7) podemos ver que se os vetores B


 e v


 forem de mesma direção a força 

será nula (sen  = 0); se B


 e v


 forem perpendiculares sen  = 1 e podemos escrever: 
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v


qBF   (7-8) 

Vejamos agora, qual seria a trajetória de uma partícula carregada, movendo-se livremente 
num campo magnético. 

Imaginemos uma partícula movendo-se num campo magnético perpendicular a esta folha de 
papel e no sentido do leitor para a folha. Uma partícula de massa m e carga q deslocando-

se perpendicularmente à direção do campo, ficará submetida a força F


, como indicado na 
figura 7-29. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-29: Partícula positiva  

carregada movendo-se perpendicu-
larmente ao campo magnético. 

 

Como o vetor força é perpendicular ao vetor velocidade, o vetor velocidade só é afetado em 
sua direção, sendo que o vetor força é sempre normal ao vetor velocidade e a partícula 
move-se sob a influência de uma força cujo módulo é constante e a direção é sempre 
perpendicular à velocidade da partícula. A trajetória da partícula será, consequentemente, 

uma circunferência com velocidade tangencial constante v e com força centrípeta F


. 

A força centrípeta é dada pela equação (2-15), 

cF


 = 
R

vm 2

 (7-9) 

Comparando as equações (7-8) e (7-9) podemos escrever: 

vqB
R

vm 


2

 

ou seja 

qB

vm
R 



  (7-10) 

que é definido como sendo o raio de Larmor. 

Se além do campo magnético, considerarmos simultaneamente um campo elétrico, o íon 
fica sujeito a duas forças, a elétrica (Fe=q E) e a magnética (Fm=q v x B). A resultante 
dessas forças é: 









 B

c

v
EqF


 (7-11) 
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que é denominada força de Lorentz.  

Ela descreve a força exercida sobre uma partícula carregada de velocidadev


, em um campo 

elétrico E


e um campo magnético B


, e afirma que a força devido ao campo magnético é 
sempre perpendicular à direção do vetor velocidade e ao campo elétrico (produto vetorial). 

Desde que o campo elétrico é desprezível, as partículas carregadas são forçadas a espiralar em 
torno das linhas de campo magnético, que não permite que elas escapem. 

7-6. Exercícios 
 
Exercício 7.1 
 
A força F exercida por um campo magnético B sobre uma carga q se movendo com 
velocidade v, é F = qv x B (de 7-6) . Se v é perpendicular a B, a trajetória da carga é circular. 
Encontre o raio de giração na trajetória de um próton de alta energia do vento solar com 
energia cinética de 10 MeV. Use B = 0,1 T para o campo magnético solar. 

 
Exercício 7-2 
 
Júpiter tem um campo magnético muito forte, comparado com o da Terra. De fato, os 
elétrons têm um período observado de rotação em torno das linhas de campo magnético de 
1 ns! Se estas partículas são não-relativísticas (velocidade < 0,1c), qual é o módulo do 
campo magnético de Júpiter nessa região? 

 
Exercício 7.3 
 
a) Considere a força (intensidade) do campo magnético na superfície da Terra para estimar 

a sua intensidade nos cinturões de Van Allen (figura 7-10). 
b) Use esta estimativa para calcular o raio de curvatura de um próton de 50 MeV nos 

cinturões de J. Van Allen (1914 - 2006). 

 
Exercício 7.4 
 
A que distância do centro de Vênus deve-se esperar uma intensidade de campo magnético 
equivalente àquelas dos cinturões de Van Allen na Terra? Idem para Mercúrio e Marte. 
Compare os resultados. 

 
Exercício 7.5 
 
Júpiter tem um forte campo magnético, cerca de 10-5 T a uma distância de 25 x 103 km do 
planeta (Pioneer 11). Estime o tamanho da magnetosfera de Júpiter e compare com aquele 
da Terra. Admita que o campo magnético é um dipolo e que a pressão do vento solar varie 
como 1/ r2  da distância r a partir do Sol.  
Obs.: a pressão do campo magnético é proporcional ao quadrado da intensidade de campo. 

 
Exercício 7.6 
 
Mostre que o período circular P (em segundos) para uma carga em um campo magnético B 
não depende do raio da órbita. 
Determine este período para um proton movendo-se com v=107m/s em um campo 
magnético de 10-4 T. 
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CAPÍTULO 8: ATMOSFERAS PLANETÁRIAS  

8-1. Introdução 

 

As atmosferas dos planetas proporcionam uma extraordinária variedade de ambientes que 
nos permitem testar nossos conhecimentos básicos sobre os processos atmosféricos, 
incluindo o efeito estufa, aerossóis e física de nuvens, e a química e dinâmica atmosféricas. 

8-2. Condição para o Corpo Reter Atmosfera 

 

A condição necessária para que um gás possa ser retido por um corpo é dada por 

R

Gm
Ep


  

(8-1) 

onde  é a massa molecular do gás e m a massa do corpo (planeta). 

 

 

A energia cinética de uma molécula gasosa é 

s.c kTE
2

3
  

(8-2) 

onde k é a constante de Boltzmann e Ts a temperatura média superficial do corpo. 

 

 

Condição: 

R

Gm
kTs




2

3
 (8-3) 

 

 

A massa do corpo: 

pp Vm
V

m
  (8-4) 
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Corpo     Espécies Principais Espécies Secundárias 

Vênus 
 

CO2 H2O, CO, HCl, HF 
 

Terra N2, O2 H2O, CO2, CH4, NO, O3, N2O, CO, NH3, HF, HCl, etc 
 

Marte CO2 N2, O2, CO, H2O, H2, O3, NO 

Júpiter H2, He NH3, PH3, CH4, CH3D, C2H6, C2H4, C2H2, H2O, 
GeH4, CO, HCN, HD 
 

Io  SO2 

Saturno H2, He NH3, PH3, CH4, CH3D, C2H6, C2H2, CO 
 

Titã N2 H2, CH4, CH3D, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H8, 
C4H2, HCN, HC3N, C2N2. CO2, CO 
 

Urano H2, He CH4 
 

Netuno H2, He CH4, C2H6 
Tritão N2, CO4 

 
 

Plutão N2, CO 

  
 

CH4 

Sol  CO, C2, CH, CN, NH, OH, MgH, CaH, TiO, SiH, 
ZrO, CoH, NiH, H2O, H2, SiO 
 

Cometas  C2, C3, CH, CN, CO, CS, NH, NH2, OH, H2O, S2, 
HCN, CH3CN, CO+, CH+, H2O

+, OH+, N2
+, CN+ , etc 

Tabela 8-1: Principais moléculas existentes no Sistema Solar. 

 

Se a área e o volume do corpo (admitido esférico) forem dados, respectivamente, por 

24 RA     e   3

3

4
RV   (8-5) 

Então 

3
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3

4

3

3
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p

p

m
RRm  (8-6) 

Daí temos: 
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s GmkT
m

GmkT  (8-7) 

A massa crítica para o planeta reter uma atmosfera será: 
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(8-8) 

A velocidade de escape é definida por: 

 km/s3,11
2

2

1

0
2

1
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e

e
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(8-9) 

Assim, a exosfera é a região da camada atmosférica onde o caminho livre médio das 
moléculas do ar é da ordem do diâmetro da Terra. 

Portanto, para haver escape de moléculas: 

1. vcinética > vescape 

2. devem estar na exosfera 

3. o vetor velocidade aponta para fora 

 

Exemplo de Aplicação 

A Terra é comparável a uma esfera com raio  RT  6,4 x 106 m. A quase totalidade de ar 
atmosférico situa-se junto à superfície da Terra, em camada cuja espessura é ínfima em 
confronto com o seu raio RT. Simplificando a geometria do problema, podemos exprimir a 
massa total M do ar atmosférico. 

Resolução: Da equação de equilíbrio hidrostático, temos: 

g
dh

dp
gdhdp   

Integrando: 

gmdhggdhpppdhgdp  


0000

)0()0()(  

Onde m é a massa de ar pairando acima de 1 cm2 da superfície da Terra. 

Assim: 

23

2

26

10033,1
981

10013,1)0(

)0(























cmg
scm

cmdyn

g

p
m

gmp

 

Uma camada homogênea desta massa com a mesma densidade daquela da atmosfera 
terrestre ao nível do mar de 

33 .10293,1  cmg  
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teria uma espessura de 

kmcm
cmg

cmgm
h 8108

10293,1

10033,1 5

3

2

3

3



























 

e massa 

M = A m = 5,28 x 1021 g 

onde 

A = 4R2 = 4(6,378 x 108 cm)2 = 5,12 x 1018 cm2 

8-3. Estrutura da Atmosfera 

 

Planeta H2 H2O N2 O2 CO2 Xe 

Mercúrio 56 500 779 889 1.220 3.650 

Vênus 339 3.030 4.720 5.390 7.410 22.100 

Terra 403 3.600 5.620 6.400 8.810 26.300 

Marte 83 739 1.150 1.310 1.800 5.390 

Júpiter 10.700 95.500 148.000 170.000 233.000 696.000 

Saturno 3.470 31.000 48.200 55.000 75.700 226.000 

Urano 1.480 13.200 20.500 23.400 32.300 96.200 

Netuno 2.000 17.900 27.900 31.800 43.800 131.000 

Tabela 8-2: Temperaturas absolutas necessárias para escape das respectivas atmosferas planetárias. 

 

De acordo com a teoria cinética dos gases, a velocidade média de uma molécula gasosa é 
função da temperatura T e da massa m da molécula e é dada por 




RT

m

kT
vm

33
 (8-10) 

e, a partir do critério de Jeans 

R

GM
v

2
0,2v em   (8-11) 

onde k = 1,38x10-23 J/K é a constante de Boltzmann e T e m devem ser dados em Kelvin e 
kilogramas, respectivamente, para v ser expresso em m s-1. Para que um planeta possa 
reter uma atmosfera, é necessário conhecer a relação entre v e a velocidade de escape ve. 
A igualdade destas duas velocidades claramente significa que a atmosfera se difundirá 
rapidamente no espaço. Mesmo se v < ve , dando tempo suficiente, um planeta pode perder 
sua atmosfera. Um critério conveniente, resultante de cálculos é o de que a metade da 
atmosfera original será perdida em 109 anos (ordem de magnitude da idade da Terra) se v = 
0,2 ve. Vamos agora derivar a partir da pressão e da densidade, uma equação para a 
estrutura de uma atmosfera planetária. 

A partir da equação de equilíbrio hidrostático: 

gdzdp   (8-12) 

Da  equação de estado dos gases ideais à temperatura absoluta T: 
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Hm

Tk
nkTp




  

(8-13) 

onde k é a constante de Boltzmann, n o número de partículas por unidade de volume,  o 
peso molecular médio e mH a massa do átomo de hidrogênio. 

De (8-13) obtemos: 

kT

mp H
  (8-14) 

Substituindo (8-14) em (8-12), temos: 

dz
kT
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p

dp
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(8-15) 

Integrando 
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(8-16) 

onde H = kT/mHg = constante (tem dimensão de comprimento). 

Para uma atmosfera homogênea:  = constante. Integrando a (8-12) usando como condição 
de contorno p = [po, 0] e z = [0, H], obtemos: 

g

p
H

Hgpdzgdp

H

po




 

0

0

0

0

0

 

 

 

(8-17) 

Usando a equação de estado  

TRpTmRpV dd   (8-18) 

a (8-17) pode ser expressa como: 

g

TR
H d 0  (8-19) 

onde Rd é a constante do gás e T0 a temperatura absoluta. H é um caso particular de z e é 
denominado escala de altura. 

Ainda, diferenciando a (8-18): 

 TdRTRdp dd  (8-20) 

Para uma atmosfera homogênea d = 0. Igualando (8-20) a (8-12) e fatorando, obtemos: 
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dR

g

dz

dT
  (8-21) 

Definição de taxa de queda de uma atmosfera homogênea: 

km100

C
42,3

o

d

H
R

g
  (8-22) 

 

Atmosfera Isotérmica (T = constante) 

Acontece na baixa estratosfera. De (8-12) e (8-18): 

dz
TR

g

p

dp

gdz
TR

p
dp

d

d





 

 

 
(8-23) 

Integrando (8-23) de (p0, z0 = 0) a (p, z) e levando em conta a definição de H em (8-17): 

H

z
z

TR

g

p

p
dz
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d

z

d

p

p

 
00

ln

0

 
(8-24) 

Finalmente: 

H

z

epp


 0  
(8-25) 

que é denominada equação barométrica. 

 

Escala de Altura 

A grandeza H, introduzida na equação (8-17), é definida como a "escala de altura" da 
atmosfera. Portanto, conhecendo-se a variação da pressão ou densidade com a altura, 
temos o valor de H, que é um indicador efetivo da espessura da camada atmosférica. 

Note que, por (8-25), H equivale à distância que se deve subir na atmosfera para que a 

pressão caia de 
2,7183...

1

e

1
  = 0,367879... 

Na atmosfera da Terra, por exemplo, H ~ 8 km. Então, a pressão (e densidade) a uma altura 
de 8 km é de aproximadamente 2,7 vezes menor do que na superfície. Em suma, acima do 
nível do mar a pressão (e densidade) do ar diminui por um fator de e. Se a altitude aumenta 
em progressão aritmética, a pressão e a densidade diminuem em progressão geométrica. 

 

Atmosfera com Taxa de Queda com a Altura Constante 

Em uma atmosfera com taxa de queda da temperatura com a altura constante: 

dTdzcte
dz

dT

d

d



1

 (8-26) 

De (8-12) e (8-20), lembrando que d = 0 
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  (8-27) 

Assim, substituindo dz, obtemos 

T

dT

R

g
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dp
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  (8-28) 

Integrando-se como antes de (p0 , T0 ) a ( p , T ) 
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(8-29) 

 

Modelo de Atmosfera Adiabática 

A variação adiabática da pressão pode ser descrita como: 

Cp  
(8-30) 

onde C é uma constante e  é denominado expoente adiabático. 

A partir das equações: 

g
dh

dp
gdhdpghp

kT
p








 
(8-31a) 

(8-31b) 

e, se supusermos que o transporte de radiação seja feito por meio da convecção, então o 
gradiente da troposfera é: 

dh

dT
 (8-32) 

Derivando das expressões anteriores, obtemos 
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d
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(8-33) 

Derivando a equação de estado, obtemos o seguinte resultado 

dh

dTk
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dkT
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dp









  (8-34) 

Substituindo dp/dh da hipótese de processo adiabático na equação de equilíbrio hidrostático: 
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 (8-35) 

De (8-35) e (8-34), obtemos 
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(8-36) 

Assim, 
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E de (8-37): 
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(8-38) 

A expressão (8-38) ainda é aproximada, pois não foi considerada a perda ou transporte por 
radiação, somente por convecção. 

A atmosfera adiabática é um caso particular da atmosfera com taxa de queda constante: 

d
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(8-39a) 

 

(8-39b) 

 

Sobre o Expoente Adiabático () 

O expoente adiabático é definido por: 

c

c

v

p
  

(8-40) 

onde as quantidades cp e cv são, respectivamente, o calor específico a pressão e a volume 
constante. 

 Gases monoatômicos (Hg, He, Ar etc.)   = 5/3 = 1,667 

 Gases diatômicos (CO, NO, H2, O2, N2 etc.)   = 7/5 =1,400 

 Gases triatômicos (CO2, N2O, H2O etc.)   = 4/3 = 1,333 



Planetas e Sistemas Planetários                               AGA 0502                                Amaury A. de Almeida 8-9 

 

Gás 
Temperatura 

(K) 
cp/cv 

Experimental 
cp/cv * 

Teórico 

Monoatômico    

He 291 1,66 1,667 

Ne 292 1,64 " 

Ar 284 1,66 " 

Kr 292 1,69 " 

Xe 292 1,67 " 

Na 750-920 1,68 " 

K 660-1000 1,64 " 

Hg 550-630 1,667 " 

    

Diatômico    

H2 289 1,41 1,400 

N2 293 1,40 " 

O2 293 1,40 " 

CO 291 1,39 " 

NO 288 1,38 " 

HCl 290-373 1,39 " 

    

Poliatômico    

N2O 200 1,32 1,333 

HN3 243 1,32 " 

CH4 193 1,33 " 

C2H4 179 1,32 " 

Tabela 8-3: Razões  cp/cv para algumas moléculas. 

8-4. Escape Atmosférico 

Uma molécula ou átomo pode escapar de uma atmosfera planetária, quando a sua energia 
é suficiente para vencer a atração gravitacional do planeta. Consideremos uma molécula (ou 

átomo) de massa  na atmosfera do planeta com raio R, tal que se ela começar a se mover 
para fora com velocidade suficiente, não encontrará outras moléculas. Sua energia cinética 
é dada pela fórmula 

2

2

1
mvEc   (8-41) 

 

onde v é a velocidade da molécula. A condição necessária para escape é que esta energia 
seja maior do que a energia potencial (ou gravitacional) da molécula dada por (8-1) 

R

GM
E p


  (8-42) 

onde M é a massa do planeta e G = 6,67 x 10-11 Nm2 kg-2 é a constante universal de gravitação. 

Se igualarmos as energias cinética e gravitacional, podemos obter a velocidade na qual a 
molécula é simplesmente capaz de deixar o planeta chamada de “velocidade de escape”, ve  
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R

GM
ve

2
  (8-43) 

 

Note que a massa  da molécula não é parte desta equação, uma vez que ela aparece na 
representação tanto da energia cinética como gravitacional. Assim, a velocidade de escape 
para um foguete, uma bola de baseball, golfe, ou uma molécula, será a mesma sobre o 
mesmo planeta. Na Terra, esta velocidade de escape é de 11,2 km/s.  

Em uma atmosfera planetária, as velocidades alcançadas por átomos e moléculas 
dependem de suas massas e temperaturas. Da Termodinâmica, nós sabemos que em uma 
mistura de gases, cada espécie terá a mesma energia cinética. Se a energia é a mesma, 
então as moléculas menos massivas em uma mistura devem estar se movendo mais 
rapidamente, enquanto as mais massivas devem estar se movendo mais lentamente. A 

velocidade térmica média (vt) de uma molécula de massa  é dada, de acordo com uma 
expressão deduzida por Maxwell, por 

 




TR
v t

*3
 (8-44) 

 

onde T é a temperatura local e R* é a constante universal dos gases (R* =8,31 J K-1 mol-1). 

Para um planeta reter a atmosfera durante sua existência, é necessário que a velocidade térmica 

média das moléculas seja consideravelmente menor do que a velocidade de escape ( et vv  ). 

Moléculas massivas a baixas temperaturas têm as melhores probabilidades de 
permanecerem ligadas aos seus planetas, visto que as suas velocidades térmicas serão as 
mais baixas. Nós podemos expressar isso usando as expressões já dadas para as 
velocidades térmicas e de escape 

 

R

GMTR 23 *




 (8-45) 

 

Desde que existe uma distribuição de velocidades moleculares sobre este valor médio, a 
qualquer temperatura dada, algumas das moléculas mais rápidas ainda escaparão. Cálculos 
que levam em consideração o intervalo de velocidades presentes, indicam que um gás será 
retido por bilhões de anos se for satisfeita a condição 

 

R

GMTR 2
2,0

3 *




 (8-46) 

 

 

 

 

 



Planetas e Sistemas Planetários                               AGA 0502                                Amaury A. de Almeida 8-11 

Planeta Aceleração 
da gravidade 

(m/s
2
) 

Raio 
(km) 

Velocidade 
de escape 

(km/s) 

Mercúrio 3,76 2,439 4,3 

Vênus 8,88 6,049 10,3 

Terra 9,81 6,371 11,2 

Lua 1,62 1,738 2,3 

Marte 3,73 3,390 5,0 

Júpiter 26,2 69,500 60 

Saturno 11,2 58,100 36 

Urano 9,75 24,500 22 

Netuno 11,34 24,600 24 

Tabela 8-4: Velocidade de escape nos planetas. 

 

 

Constituinte 
Vênus 

(%) 
Terra  
(%) 

Marte 
(%) 

Júpiter 
(%) 

Saturno 
(%) 

Titã 

 (%) 

Urano 
(%) 

Netuno 

(%) 

Dióxido de 
Carbono 

(CO2) 
96,4 0,03 95,32      

Nitrogênio 
(N2) 

3,4 78,08 2,7   82 a 99   

Oxigênio 
(O2) 

 20,95 0,13      

Vapor 
d´água 
(H2O) 

~ 0,1  0,1 a 2,8 0,03      

Hidrogênio 
(H2) 

   86,1 92,4  ~ 89 ~ 89 

Hélio (He)    13,8 7,4  ~ 11 ~ 11 

Tabela 8-5: Principais constituintes das atmosferas planetárias. Adaptado de Astrophysical Data: Planets 

and Stars, Kenneth R. Lang, pringer-Verlag, New York, 1992. 

                                                                                                                                                                

 

(8 – 47) 
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8-5. Exercícios 
 

Exercício 8.1 

Se a temperatura média na atmosfera da Terra é 260 K, encontre a massa  do átomo mais 
leve que pode ser  retido durante a idade do Sistema Solar (4,6 bilhões de anos). Repita os 

cálculos para a molécula mais leve de massa . Mostre claramente as suas  hipóteses e 
identifique as espécies (atômica e molecular). 

Figura 8.1: Tempos de vida de elementos na atmosfera da Terra, Vênus e Marte, baseando-se em estimativas 

de temperatura de escape (Te), no nível exosférico. 

 

Exercício 8.2 

A Terra é comparável a uma esfera com R=6,4 X 106 m. A quase totalidade do ar 
atmosférico situa-se junto a superfície, em uma camada cuja espessura é muito pequena 
comparada a R. Simplificando a geometria do problema, determine a massa total M do ar 
atmosférico. 

  

Exercício 8.3 

Na exosfera da Terra, a temperatura pode alcançar 2000 K. Estime o tempo de vida do 
vapor d’água nestas condições, comparando a sua velocidade média com a velocidade de 
escape da Terra. Obs.: a exosfera é a região a partir da qual a atmosfera pode escapar para 
o espaço (> 750 km). 
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CAPÍTULO 9: SUPERFÍCIES PLANETÁRIAS 

9-1. Introdução 

Os pesquisadores têm estudado as superfícies dos planetas e dos satélites por centenas de 
anos. Os geólogos estudaram primeiramente a superfície da Terra, e quando os telescópios 
foram inventados, os astrônomos começaram a olhar nas superfícies da Lua e Marte e mais 
tarde os outros planetas. Hoje, sondas espaciais não-tripuladas já foram enviadas para 
todos os planetas inclusive de Plutão. Todas estas explorações têm permitido a comparação 
de características de superfície em outros mundos e as terrestres, com as quais estamos 
mais familiarizados. Tais comparações são cruciais para se entender mais sobre como a 
Terra e outros planetas se formaram e como eles podem mudar no futuro.  

A craterização constitui um dos mais importantes processo superficiais no Sistema Solar. A 
análise de crateras sobre as superfícies dos planetas pode ajudar os cientistas estimarem a 
idade da superfície, a sua composição, e quais agentes de mudança são importantes 
naquele corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-1: Contagem de crateras para três planetas. A maioria das regiões marcianas estão 

localizadas entre as antigas superfícies terra lunares e as mais jovens maria lunares. A Terra 
apresenta apenas escassas crateras recentes, as mais antigas tendo sido destruídas pela erosão. 
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As superfícies da Lua, Mercúrio, e os asteroides são de materiais rochosos expostos 
diretamente ao espaço. Todas estas superfícies são caracterizadas por baixo albedo e 
"avermelhamento" (aumento do albedo na direção de comprimentos de onda mais longos). 

9-2. Crateras de Impacto (Astroblemas)  

Embora bastante raras na Terra, as crateras de impacto são uma das mais comuns e 
portanto importantes tipos de características superficiais no Sistema Solar. As crateras são 
encontradas em quase todas os planetas sólidos do Sistema Solar, mas não nos gigantes 
gasosos como Júpiter e Saturno, desde que não existe superfície sólida para preservar um 
registro do impacto. Todos estes impactos são governados por um conjunto de princípios 
físicos, baseados nas propriedades do corpo impactor, do corpo alvo, e da velocidade e 
ângulo do impacto. As crateras também são afetadas pela presença (ou ausência) de uma 
atmosfera em um corpo planetário. Uma atmosfera espessa pode causar corpos impactores 
menores extinguir-se totalmente antes do impacto, blindando assim a superfície de crateras 
causadas por estes impactores menores. 

Uma superfície que é completamente coberta com crateras é chamada saturada. Crateras 
novas sobre uma superfície saturada tendem a cobrir crateras mais antigas, assim uma vez 
que uma superfície se torna saturada com crateras, o número de crateras (conserva-se ou 
permanece) aproximadamente o mesmo. Superfícies saturadas são muito antigas. Somente 
corpos planetários geologicamente inativos podem tornar-se saturados, (uma vez que em 
um planeta ativo como a Terra, as crateras são rapidamente alteradas por agentes de 
mudança, tais como tectonismo, vulcanismo, e erosão. Assim, uma superfície saturada tal 
como a da Lua (ou Mercúrio) é um sinal que a Lua não é mais geologicamente ativa, e 
regiões com uma densidade de crateras mais baixa, são mais jovens do que aquelas com 
uma densidade de crateras mais alta. O estudo de crateras pode fornecer muita informação 
sobre a história de corpos planetários no Sistema Solar.  

As crateras de impacto são formadas quando um objeto ou bólido impacta a superfície de 
um planeta ou satélite. Um bólido é qualquer corpo cadente tal como um cometa ou 
meteoro. 

Os fatores que controlam o tamanho e forma de uma cratera de impacto são: 

1. a massa do corpo impactor 

2. o tamanho do corpo impactor 

3. a composição do corpo impactor (gelo, rocha, ferro) etc, no local de 
impacto 

4. a composição do local de impacto no corpo alvo (água, rocha, areia), 
etc... 

5. a velocidade e ângulo de entrada do corpo impactor 

6. a atmosfera 

O tamanho do planeta afeta a frequência e velocidade de impacto. Planetas maiores 
possuem campos gravitacionais mais fortes, e atraem mais objetos, os quais os atingem a 
velocidades maiores. 

A composição de um corpo planetário e vários fatores relacionados ao impacto têm forte 
efeito na aparência de crateras na superfície de um planeta. Ainda mais importantes, são os 
muitos agentes diferentes de mudança, os quais servem ou para remover crateras da 
superfície de um planeta, ou preservá-las, ao longo da escala de tempo geológico.  

O fator mais importante na predição de como será o aspecto da superfície de um planeta, é 
o grau de atividade geológica, ou quão efetivos são os vários agentes de mudança. 
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A aparência de crateras nas superfícies dos planetas terrestres é um indicador de quanto 
geologicamente ativos são os planetas. Desde que bólidos impactam todos os corpos no 
Sistema Solar, uma deficiência alta de crateras deve ser explicada através de atividade 
geológica passada ou presente. Existem muitos agentes possíveis de mudança os quais 
poderiam ser responsáveis. As crateras podem ser camufladas tendo outras crateras se 
formando sobre elas, como em uma superfície saturada. Elas podem ser soterradas pelo 
escoamento de lava, ou fraturadas pela atividade tectônica. Elas podem ser preenchidas por 
poeira soprada pelo vento, ou removidas pela ação da água (figura 9-3). Elas podem mesmo 
ser ocultadas pela vegetação, como ocorre no Brasil. 

Usando este indicador, nós podemos classificar os planetas desce corpos antigos inativos a 
mundos geologicamente jovens e ativos. 

Mais antigos nesta escala são os corpos como Mercúrio e a Lua. Estes são corpos 
relativamente pequenos, com superfícies fortemente craterizadas e pouca evidência de 
atividade subsequente, a qual poderia ter coberto ou ocultado parcialmente as suas 
crateras. Algumas das crateras maiores sobre a Lua, todavia, são completamente 
preenchidas com escoamento de lava, evidência de que a Lua foi uma vez ativa. Mercúrio e 
a Lua são às vezes chamados de corpos "extintos", porque não existe evidência de 
atividade geológica atual. 

Nos casos intermediários estão Marte e Vênus. Marte tem algumas crateras na sua 
superfície, mas também tem outras características como vulcões e desfiladeiros gigantes, 
evidência de que o planeta uma vez foi muito mais ativo do que é hoje. Algumas crateras 
sobre a superfície parecem ter sido preenchidas com poeira, evidência de que embora a fina 
atmosfera de Marte não é muito eficiente, ela afeta sim as características da superfície. 
Existem relativamente poucas crateras na superfície de Vênus, e a maioria parece ser 
preservada em condições primitivas. Também existe evidência de atividade vulcânica e 
tectônica. Os pesquisadores têm interpretado imagens da superfície como indicadores de 
que Vênus passou por um período de grande atividade geológica cerca de 500 milhões de 
anos atrás, a qual removeu todas as crateras mais antigas. Desde então, o planeta tem sido 
relativamente inativo, significando que qualquer cratera que tenha se acumulado nos últimos 
500 milhões de anos, tem sido preservada de forma relativamente primitiva. 

O outro extremo é a Terra, que é um planeta grande, muito ativo com muito poucas crateras 
preservadas sobre a sua superfície. Tectonismo e vulcanismo são importantes processos na 
Terra, mas ainda mais importante são os processos erosionais, causados por vento e água. 
A Terra é o único corpo com superfície de água líquida, a qual rapidamente remove por 
lavagem a maioria das crateras. Não é por acidente que uma das mais bem preservadas 
crateras da Terra está localizada num deserto! (A Cratera do Meteoro no Arizona, USA). 
Muito pode ser determinado sobre o estado da atividade geológica de um planeta, 
simplesmente examinando crateras e outras características da sua superfície. Uma 
superfície fortemente craterizada (Mercúrio e Lua) indica que o planeta não está atualmente 
ativo, e não tem estado ativo talvez por bilhões de anos. Uma superfície não-saturada é um 
indicador de atividade atmosférica passada (Marte e Vênus) ou atual (Terra) de algum tipo. 
Seja qual for o processo de renovação de crateras, é importante se compreender que se a 
superfície de um planeta não esta coberta com cratereas, deve haver uma razão! 

Atualmente, são reconhecidas 172 crateras de impacto na Terra. No território brasileiro, 
temos 5 comprovadamente formadas por impacto: 

 Domo de Araguainha (MT/GO): 16°47’S/52°59’O; 40 km 

 Riachão (MA): 7°43’S/46°39’O; 4,5 km 

 Serra da Cangalha (TO): 8°05’S/46°52’O; 12 km 

 Domo de Vargeão (SC): 26°49’S/52°10’O; 12 km 

 Vista Alegre (PR): 25°57’S/52°41’O; 9,5 km 
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 Cerro Jarau (RS): 30º11’5”S/56º31’19”O 

 

As seguintes 7 estruturas são suspeitas de terem sido formadas por impacto: 

 Colônia (SP): 23°52’S/46°42,5’O; 3,6 km 

 São Miguel do Tapuio (PI): 5°38’S/41°24’O; 22 km 

 Cerro do Jarau (RS): 30°12’S/56°33’O; 10,5 km 

 Piratininga (SP): 22°30’S/49°10’O; 12 km 

 Santa Marta (PI): 10°11’S/45°15’O; 10 km 

 Inajá (PA): 8°40,50’S/50°58,50’O; 6 km 

 Curuçá (AM): 5°S/71,5°O; 1,2 km 

 Tefé (AM): 3º21’14” S/64º42’39”O 

 Patrocínio (MG): 18º54,75’S/46º50,25’O 

 Ubatuba (SP): 23º18,25’S/44º55,75’O 

 Aimorés (MG): 19º25,5’S/41º03’O 

 

 

 
 
              

               Figura 9-2: Diagrama esquemático da estrutura e geologia de crateras de impacto lunares. 

 



Planetas e Sistemas Planetários                               AGA 0502                                Amaury A. de Almeida 9-5 

 

 

 

 

9-3. Tamanho de Crateras 

O tamanho de crateras está relacionado com o tamanho e velocidade do corpo impactor. 
Estas duas quantidades podem ser combinadas para se encontrar a energia cinética de um 
impactor definida como 

2

2

1
vmEc   (9-1) 

onde m é a massa e v é a velocidade do corpo impactor. O tamanho da cratera aumenta 
com a massa do bólido, e também com a altura da qual ele foi lançado (que é proporcional à 
velocidade de impacto). Esta relação física fundamental permite que uma estimativa da 
massa do bólido seja feita a partir do diâmetro da cratera. 

A quantidade total de energia Ec, necessária para formar a cratera é proporcional ao volume 
V, de material escavado no impacto 

Ec  V (9-2) 

Desde que a cratera é basicamente um hemisfério (concha esférica), seu volume, V, é 
proporcional ao diâmetro, D, da cratera  
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Figura 9-3: Imagens obtidas pela sonda 

Mariner 10 em 1974 a 200 mil km de 
distância, mostram a superfície de Mercúrio 
coberta por crateras de impacto. 

Figura 9-4: Foto da superfície da Lua 

tomada com a Câmera Markowitz, acoplada 
ao telescópio refrator Zeiss-Jena de 18 cm 
do IAG-USP, na década de 1960. 
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Portanto, a energia Ec necessária, é proporcional ao cubo do diâmetro D  

Ec  D3 (9-4) 

Assim, nós podemos escrever 

32

2

1
Dvm   (9-5) 

e admitindo uma velocidade de impacto constante, nós sabemos que a massa de um corpo 
impactor é proporcional ao cubo do diâmetro da cratera. Isto é, m é proporcional a D3. 

A medida de diâmetros de crateras nos permite estimar o tamanho do corpo impactor. O 
diâmetro é proporcional à massa do bólido e a sua velocidade de impacto. Podemos medir 
ou estimar, o tamanho do corpo impactor. Podemos, também, medir o diâmetro da cratera, 
mas a menos que conheçamos a massa ou a velocidade do bólido, nós temos uma 
indeterminação. Assumindo uma velocidade de impacto constante, entretanto, podemos 
predizer massas relativas de bólidos para diferentes diâmetros de cratera. 

Crateras maiores resultam de massas de bólidos maiores, assumindo que todos 
impactadores chegassem com a mesma velocidade, que teoricamente varia de 11 km/s a 72 
km/s.  

9-4. Profundidade de Crateras 

As profundidades de crateras são um indicador da resistência (composição) do material 
superficial e da velocidade e tamanho do impactor, e são importantes na compreensão de 
que eventos podem ter modificado a cratera desde a sua formação. 

Por exemplo, uma cratera ampla e rasa em um planeta rochoso poderia ter sido preenchida 
com lava em alguma época depois da sua formação ou imediatamente depois, se o impacto 
foi suficientemente energético para fundir o material circundante, ou muito posteriormente, 
se o planeta passou por um período de atividade vulcânica. Se parte do solo de uma cratera 
é mais alta do que outra, é possível que algum tipo de defeito ou atividade tectônica diversa 
aconteceu não muito longe, rompendo assim a cratera. 

A profundidade de uma cratera pode ser determinada a partir do comprimento da sombra 
formada pela borda da cratera e o ângulo da luz incidente. Assim, temos que: 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-5: Esquema para a determinação da profundidade de uma cratera. 
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9-5. Vulcanismo 

Apenas seis corpos do sistema planetário sofreram processos de vulcanismo: 

 planetas: Terra 

 Marte 

 Vênus 

 satélites: Lua 

Io 

 asteroides: Vesta - asteroide com composição (crosta) basáltica (muito ferro e magnésio, 

                         e pouco cálcio), formada a partir de processos de vulcanismo. 

                         Magnya - resultado da fragmentação de um asteroide maior do que Vesta. 

 

Na Lua, vastas planícies de lava basáltica cobrem grande parte da superfície lunar.  

Os primeiros astrônomos pensavam, erroneamente, que essas planícies fossem mares de 
água lunar. Assim, eles eram chamados “maria”. Maria significa “mares” em latim. Além 
disso, outras características vulcânicas também ocorrem no interior dos “mares” lunares. As 
mais importantes são pequenos domos e cones vulcânicos. Contudo, a maioria dessas 
características são bem pequenas. Elas constituem apenas uma pequena fração do registro 
vulcânico lunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Oceanus Procellarum   2. Mare Imbrium   3. Mare Cognitum   4. Mare Humorum 

  5. Mare Nubium   6. Mare Frigoris   7. Mare Serenitatis   8. Mare Vaporum 

  9. Mare Tranquillitatis 10. Mare Nectaris 11. Mare Humboldtianum 12. Mare Crisium 

13. Mare Fecunditatis 14. Mare Marginis 15. Mare Smythii 16. Mare Australe 

17. Mare Moscoviense 18. Mare Ingenii 19. Mare Orientale  

Figura 9-6: Vulcanismo na Lua. 
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9-6. Exercícios 

 

Exercício 9.1 

Determine a energia de impacto com a Terra de um projétil cósmico com a massa de Marte, 
incidindo com a velocidade de 20 km/s. Compare esta energia com a energia de ligação 
gravitacional da Terra, dada por GM2/R, onde G é a constante gravitacional (6,67 X 10-11 
Nm2 kg-2) e M e R são a massa e o raio da Terra. 

 

Exercício 9.2 

Os impactos que formaram a Cratera do Meteoro no Arizona e o caso Tunguska em 1908 na 
Sibéria, ambos são estimados terem liberado cerca de 6,5 megatons de energia. O projétil 
da Cratera do Meteoro era um objeto de ferro-níquel, com uma densidade de 7 g/cm3, 
enquanto que o projétil do caso Tunguska, era um asteróide rochoso, com uma densidade 
estimada de 2,5 g/cm3. Se ambos os impactos aconteceram a 12 km/s, calcule os diâmetros 
de cada projétil. 

 

A EXPLOSÃO DE TUNGUSKA (30/06/1908) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-7: A área demarcada (superior a 2000 km
2
 ) foi totalmente devastada pela explosão de um objeto 

cósmico (asteroide ou cometa?) em 30 de junho de 1908 às 7h14min, em uma floresta nas estepes siberianas. 
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Exercício 9.3 

Considere um meteoroide colidindo a superfície da Terra com exatamente a velocidade de 
escape. Se ele faz uma cratera de 1 km de diâmetro sobre a Terra, qual o tamanho da cratera 

que ele faria sobre o asteroide Ceres, que tem uma velocidade de escape dada por RGM /2 , 

onde G = 6,67 x 10-11 N m2 kg-2 e M e R são a massa e o raio, respectivamente? 

 

Exercício 9.4 

Pode ser estimado que a energia de ligação gravitacional sobre a Lua é dada 
aproximadamente por GM2/R, onde G é a constante gravitacional (6,67 x 10-11 N.m2 kg-2) e 
M e R são a massa e o raio da Lua. Um impacto que libera mais do que esta quantidade de 
energia é capaz de partir a Lua. Calcule o diâmetro de um asteroide com a massa de Ceres 
(9,50x1020 kg) colidindo com a Lua, que seria capaz de gerar esta quantidade de energia. 
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CAPÍTULO 10: INTERIORES PLANETÁRIOS 

10-1. Introdução 

O propósito de se estudar interiores planetários, é entender como os planetas são 
constituídos. Em termos mais específicos, nós queremos saber qual é a pressão, densidade, 
temperatura e composição em qualquer ponto no seu interior. Além disso, nós também 
queremos saber como estes parâmetros variam em função do tempo (isto é, a evolução do 
planeta como um todo). 

A teoria matemática dos interiores planetários é consideravelmente mais complexa do que a 
teoria dos interiores estelares, que é estudada em AGA-293 "Astrofísica Estelar", porque as 
estrelas são compostas inteiramente de gás, que se comporta de um modo mais simples e 
melhor-compreendido do que um líquido ou sólido. Equações relativamente simples 
descrevem o comportamento dos gases sob as altas temperaturas e pressões que existem 
nos interiores estelares, mas diferentes tipos de líquidos e sólidos apresentam 
comportamentos bastante diferentes. Por exemplo, a parte mais externa da Terra pode 
obedecer a uma equação enquanto que o núcleo mais interno de alta densidade obedece 
outra, e o interior de Júpiter pode obedecer ainda a equações muito mais complexas. 

Equações que relacionam pressão, densidade e temperatura de qualquer substância, sob 
várias condições são chamadas "equações de estado", como visto no  Capítulo 8. 

Assim, pressão, densidade e temperatura são às vezes chamadas de "variáveis de estado". 
Os parágrafos procedentes podem ser expressos, admitindo-se que sólidos e líquidos 
apresentam equações de estado mais complexas do que os gases. 

Daí, a necessidade do uso dos chamados "diagramas de fase", vistos no Capítulo 6, para 
descrever as densas atmosferas e interiores dos planetas gigantes. 

Na modelagem da figura de um planeta são usados o maior número possível das seguintes 
quantidades observacionais, como "dados de entrada" adicionais ou condições de contorno, 
para assegurar uma maior precisão:  

1. a massa do planeta 

2. o raio 

3. o achatamento geométrico, 
a

ba 
  

onde a é o diâmetro equatorial e b o diâmetro polar. 

4. a forma do campo gravitacional 

5. o momento de inércia 

6. o período de rotação 

7. a composição das camadas superficiais 

8. a temperatura da superfície e fluxo de calor 

9. a composição dos planetas vizinhos e meteoritos 

10. a forma do campo magnético 

11. as propriedades sísmicas 

 

A tabela 10-1 apresenta um provável cenário evolutivo das massas estimadas da matéria 
nebular necessária para formar os planetas. 
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Objeto Composição 
Assumida 

Massa Atual  
(g) 

Razão de Massa Massa Nebular  
Estimada (g) 

Mercúrio Silicatos, rico em ferro 3 x 10
26

 ~ 700 2 x 10
29 

Vênus Silicatos, ferro 5 x 10
27 

400 2 x 10
30 

Terra Silicatos, ferro 6 x 10
27 

500 3 x 10
30 

Marte Silicatos, ferro 6 x 10
26 

500 3 x 10
29 

Asteroides Silicatos, ferro (gelos?) ~ 10
24 

300 3 x 10
26 

Júpiter Hidrogênio, gelos 2 x 10
30 

5 1 x 10
31 

Saturno Hidrogênio, gelos 6 x 10
29 

10 6 x 10
30 

Urano CH4, NH3, H2O,gelos  9 x 10
28 

~70 6 x 10
30 

Netuno CH4, NH3, H2O,gelos  1 x 10
29

 70 7 x 10
30

 

Plutão CH4? 7 x 10
26

? 100? 7 x 10
28

 ? 

Cometas  CH4, NH3, H2O,gelos  > 10
30

? 5 >5 x 10
30

 ? 

    >4 (10
31

) g 

   Total: ou > 0,02 massa solar 

Tabela 10-1: Estimativas de massas da matéria nebular necessária para formar planetas 
(Adaptada de Kuiper (1956), Cameron (1962), Hoyle (1963) e Whipple (1964)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-1: A forma irregular da Terra ao 

nível do mar, ou Geoide (curva em linha 
cheia), causa erros na medição do raio, 
da representação teórica do planeta 
(elipse em linha tracejada). 

 

 

 

Desde que todos os planetas devem ter se formado de uma única nebulosa, originalmente 
de composição cósmica, qualquer teoria adequada da origem do Sistema Solar, deve 
explicar as diferenças em composição entre os planetas. 

Note que a massa da nebulosa deve ter milhares de vezes a massa planetária, uma vez que 
os planetas são compostos somente de elementos residuais de uma nebulosa originalmente 
de composição cósmica. Os planetas terrestres são compostos principalmente de silicatos e 
ferro; os planetas gigantes são compostos principalmente de gelos de água, metano, 
amônia, hidrogênio e hélio. No caso de cada planeta individual, mas especialmente dos 
planetas terrestres, muitos dos elementos originalmente presentes não foram incorporados, 
ou foram incorporados e então perdidos. Desde que os silicatos e o ferro constituem 
somente uma pequena fração de material cósmico, a massa da Terra deve ser multiplicada 
por um fator grande para restaurar a massa perdida.  
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A massa total calculada é apenas um limite inferior para a massa da nebulosa, porque nós 
não sabemos quanto material interplanetário adicional deve ter sido perdido, sem contribuir 
para formar os planetas. 

10-2. Densidade Planetária 

Até o presente, nós podemos que examinar 
outros planetas apenas externamente e não 
podemos investigar diretamente os seus 
interiores. 

Nós podemos, contudo, facilmente medir as 
suas densidades médias: 

volume

massa
densidade   

 Lei da Gravitação de Newton  massa  m 

 Observações: Volume da esfera  R 

sendo V = 3

3
4 R  

Devido à falta de informação observacional, 
Plutão e seu satélite Caronte, são corpos para 
os quais temos as maiores imprecisões nas 
estimativas sobre as densidades.  

Nós estudamos o interior da Terra e usamos 
esta informação para inferir sobre a natureza 
dos outros planetas. 

 A densidade média da Terra é 5,5 g/cm3. 

 A superfície da Terra é na maior parte composta de rocha (densidade = 3 g/cm3). 

 Daí nós temos que o interior da Terra contém uma quantidade significativa de ferro 
(densidade = 7,87 g/cm3). 

Estudos sísmicos tem mostrado que o interior da Terra tem uma estrutura muito organizada. 

 O ferro não está misturado por toda parte da Terra, mas sim concentrado em um 
núcleo de ferro sólido no seu centro. 

A gravidade faz com que o material denso (por exemplo ferro) se separe do material mais 
leve (por exemplo rocha) em um planeta. 

 O material denso (ferro) submerge em direção ao centro. O material mais leve (rocha) 
emerge em cima. 

 Este processo de separação gravitacional entre material leve e denso em um planeta 
líqüido é chamado diferenciação. 

O ferro e a rocha são portanto, duas das substâncias mais abundantes no interior do 
Sistema Solar. 

 Os planetas terrestres possuem núcleos de ferro e superfícies rochosas. 

 

 

 

 

Figura 10-2: Densidade dos planetas 

terrestres. 
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Figura 10-3: A densidade dos satélites dos planetas gigantes locada contra o raio. Note que a 

densidade dos satélites de Saturno são, em média, mais baixas do que aquelas dos satélites de 
Urano. 

 

10-3. O Interior da Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-4: Estrutura do interior da 

Terra, como revelado através da 
sismologia, com composições 
inferidas a partir de evidências 
adicionais. As posições mais 
frequentes de terremotos são 
indicadas por pontos. 
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A sismologia ou a observação e estudo de abalos sísmicos, tem revelado dados 
experimentais muito importantes sobre o interior da Terra. A sismologia nos permite inferir 
as situações de camadas no interior de um planeta, determinar as suas densidades, e 
procurar por estruturas especiais, tais como núcleos ou concentrações de massa mais 
próximas da superfície. Semelhantes medidas delineiam a geometria do interior do planeta e 

colocam vínculos na sua 
composição. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-5a: Choque das ondas 

sísmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-5b: Ondas sísmicas 

P e S. Nas ondas P as 
partículas oscilam de um lado 
para outro ao longo da direção 
de movimento, enquanto que 
nas ondas S o movimento das 
partículas é transversal à 
direção de movimento. 
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Figura 10-6: Estrutura em camadas da Terra. 

A estrutura interna da Terra está delineada pela 
variação de velocidades das ondas nos 
terremotos. Uma zona de baixa velocidade no 
manto superior marca a quente e plástica 
astenosfera, que está localizada a 
profundidades entre 100 e 300 km. A fria e 
rígida litosfera está situada acima da 
astenosfera. O limite entre o manto e o núcleo 
é marcado por uma queda abrupta na 
velocidade das ondas P, a uma profundidade 
de aproximadamente 2900 km. As ondas S não 
se propagam além deste limite. O núcleo 
externo líquido está separado do núcleo, 
interno sólido a um raio de 1216 km, onde as 
ondas P aumentam em velocidade. 

Ondas P (Primária): são ondas de compressão 
(longitudinais) – se propagam através de 
sólidos e líquidos. 

Ondas S (Secundária): são ondas de 
cisalhamento (transversais) – não se propagam 
em líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-7: As ondas do terremoto são desviadas e refletidas ao se propagarem a partir de sua 

fonte. As linhas cheias representam as ondas P e as interrompidas são as ondas S, formadas por 
reflexão. A zona de sombra, para uma dada localização do foco de um terremoto, é originada pela 
reflexão e refração  das ondas pelo núcleo. Somente as ondas P, que podem penetrar na zona de 
sombra, são as que atingem o núcleo central. 
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Figura 10-8: A curva de velocidades 

segundo o método de Oldam consiste em 
considerar os tempos de chegada em 
função da distância dos terremotos ou 
tremores de Terra medidos em ângulos. 
Com relação aos tempos de chegada das 
ondas P e S, constata-se uma zona onde 
não existe nenhuma chegada de ondas: é 
a zona de sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-9: A figura traduz as primeiras experiências de laboratório de Francis Birch. Cada curva 

indica a variação da velocidade sísmica, conforme o aumento da densidade. Esta, por sua vez, sendo 
obtida aumentando-se a pressão. Os domínios medidos pelos sismólogos para o manto e o núcleo 
estão representados em cinza. Verifica-se que existe uma progressão segundo o número atômico; este 
é o fundamento da interpretação de Birch que nós podemos resumir assim: manto = silicatos; núcleo = 
ferro-níquel. 
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Figura 10-10: Explicação da existência 

de um núcleo interno líquido. As curvas 
de fusão dos silicatos e de liga ferro-
níquel são indicadas em linhas cheias. 
Nota-se que o ponto de fusão aumenta 
com a pressão, portanto com a 
profundidade. A curva de aumento de 
temperatura com a profundidade (linha 
tracejada) está situada abaixo da curva 
de fusão dos silicatos, portanto dentro 
do domínio sólido dos silicatos. Ela corta 
a curva de fusão de ferro, separando, 
portanto, o núcleo em dois domínios: um 
domínio líquido e um domínio sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo 

sólido 

Figura 10-11: Esta figura resume o modelo de estruturas 

internas da Terra com os principais parâmetros físicos que 
as medidas geofísicas procuram obter: velocidade sísmica, 
densidade, pressão e temperatura. 

Figura 10-12: A Terra é um ímã. Uma agulha de inclinação 
aponta para baixo no polo magnético, no Canadá. 
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10-4. A Composição dos Planetas Terrestres 

A tabela 10.2 apresenta uma síntese da composição química dos planetas terrestres, em 
percentagem de massa. 

 

Compo-
nente 

Mercúrio Vênus Terra Marte 

Planeta 
Geral 

Manto 
Núcleo 

Planeta 
Geral 

Manto 
Núcleo 

Planeta 
Geral 

Manto 
Núcleo 

Planeta 
Geral 

Manto 
Núcleo 

Manto         

MgO 12,83 36,89 25,74 37,82 24,25 34,79 23,07 26,20 

SiO2 11,67 33,53 36,16 53,13 34,06 48,88 32,41 36,80 

Al2O3 5,32 15,30 2,61 3,83 2,46 3,53 2,34 2,65 

CaO 4,97 14,28 2,43 3,58 2,29 3,29 2,18 2,48 

Na2O 0 0 1,12 1,64 1,05 1,51 1,00 1,14 

FeO 0 0 0 0 5,58 8,00 27,06 30,72 

Total 34,79 100 68,86 100 69,69 100 88,07 99,99 

         

Núcleo         

Fe 61,75 94,69 30,25 94,69 24,16 79,73 6,09 51,00 

Ni 3,46 5,31 1,70 5,31 1,60 5,27 1,52 12,74 

S 0 0 0 0 4,54 15,00 4,32 36,25 

Total 65,21 100 31,94 100 30,31 100 11,93 100 

Tabela 10-2: Composição dos planetas terrestres (percentagem em massa). 

 

 

 

Óxido Marte Terra 
  

SiO2 41,60 40,04 45,16 

TiO2 0,33 0,63 0,71 

Al2O3 6,39 3,14 3,54 

Cr2O3 0,65 0,38 0,43 

Fe2O3 --- 0,41 0,46 

FeO 15,85 18,48 8,04 

MnO 0,15 0,12 0,14 

NiO --- 0,18 0,20 

MgO 29,78 33,22 37,47 

CaO 5,15 2,73 3,08 

Na2O 0,10 0,51 0,57 

K2O 0,01 0,12 0,13 

P2O5 --- 0,05 0,06 

Mg/(Mg+Fe) 0,77 0,67 0,89 

Tabela 10-3: Composição do manto marciano (percentagem em massa). 
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               Figura 10-13: Curva da abundância relativa dos elementos em função do peso atômico. 
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Figura 10-14: Curva da abundância dos elementos químicos no Cosmos em função do número 

atômico. A escala é logarítmica. Nota-se uma diminuição geral a medida que o número atômico 
aumenta. A forma em zig-zag é devida as estruturas nucleares particulares e algumas anomalias 
notáveis, entre elas, a baixa abundância de Lítio (Li), Berílio (Be), Boro (B) e os picos do Oxigênio 
(O) e do Ferro (Fe). 
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Figura 10-15: Abundância dos elementos na Terra e no Sol. As alturas dos blocos indicam as 

abundâncias relativas. 

 

 

 

Figura 10-16: Diagrama mostrando a distribuição dos elementos existentes na Terra em relação 

ao Sol. 

 
Elementos menos 

abundantes na Terra 
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Figura 10-17: Tabela de Mendeleiev e famílias geoquímicas. As principais famílias são: os litófilos (L), 

os calcófitos (C), os siderófilos (S) e os atmófilos (A), aos quais estão associados os hidrófilos. 

 

 

 

Figura 10-18: Tabela de Mendeleiev e famílias geoquímicas e a correspondência entre a posição 

na tabela e a distribuição desses elementos no interior da Terra. 
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A composição das rochas acessíveis na superfície, é um guia para a composição do interior 
do corpo. A densidade na maior parte da Terra é 5,5 g/cm3. Nós portanto, concluímos que o 
interior profundo da Terra é mais rico em elementos pesados, tal como o ferro, do que a sua 
superfície. 

Os primeiros magnetômetros colocados sobre a superfície da Lua em 1969, realizaram 
importantes medidas que permitiram uma estimativa das condições do interior lunar. 

 

 

Componente 
Partes  
baixas 

Partes  
elevadas 

Rocha 
basáltica 

Anortosito Vidro 

SiO2 42,16 44,47 46,00 44,00 44,89 

Al203 13,60 28,48 24,90 36,00 25,48 

CaO 11,94 16,87 14,30 19,00 14,52 

FeO 15,34 4,17 4,70 0,35 5,75 

MgO 7,76 4,92 8,10 0,30 8,11 

TiO2 7,75 0,44 0,61 0,02 0,51 

Cr203 0,30 0,00 0,13 0,01 0,14 

Na2O 0,47 0,52 0,57 0,04 0,28 

Tabela 10-4: Composição química dos materiais lunares (em percentagens). 

 

 

 

Figura 10-19: Um modelo do interior da Lua baseado em amostras de rochas e medidas de 

magnetômetro, obtidas durante as primeiras missões Apollo. 
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As amostras de rocha trazidas da superfície da Lua têm uma densidade de cerca de 2,4 a 
3,0 g/cm3 - não muito inferior do que a densidade da maior parte da Lua, 3,34 g/cm3 (ver 
figura 10-3). Isto constitui um dos vários indicadores de que a Lua é relativamente 
homogênea e carece de ter um núcleo grande e denso. 

10-5. Os Interiores Jovianos 

Os planetas Jovianos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os dois primeiros  são 
chamados de gigantes gasosos e dois últimos de gigantes gelados. Como vimos no Capítulo 
6, eles são constituídos basicamente de hidrogênio (H2) e hélio (He). A ordem na qual eles 
se condensam com a profundidade, varia de planeta a planeta. Júpiter é tão massivo que H2 

provavelmente se torna metálico (ver figura 6.7) no Capítulo 6) a r  0,75 RJ. Júpiter também 
é suficientemente quente, tal que He deve ser miscível no hidrogênio metálico líquido (H+). 
Devido ao fato de Saturno ser menos massivo do que Júpiter, a transição para hidrogênio 

metálico (H+) pode ocorrer a r  0,45 RS (ver figura 6-9). Desde que Saturno é menor, ele 
tem um interior mais frio, assim He terá começado a precipitar no H2 líquido. Um núcleo 
silicato-metálico deve estar no centro dos planetas gigantes. Urano (ver figura 6-12) e 
Netuno (ver figura 6-13) não são suficientemente massivos para converter hidrogênio para 
um estado metálico (H+). Netuno tem um núcleo substancialmente maior do que Urano. 

 

 

 

Figura 10-20: Diagrama de fase do hidrogênio, com linhas mostrando as temperaturas e pressões 

esperadas no interior de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno (assumindo um gradiente adiabático de 
temperatura). Porque aqueles planetas apresentam temperaturas inferiores às de Júpiter, é possível 
que existam um oceano de hidrogênio líquido em suas superfícies.  
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Figura 10-21: Estrutura mais provável do interior de Júpiter e detalhes da composição de sua 

atmosfera. 

Cálculos simples com a equação de equilíbrio hidrostático (dp = -g dz), mostram que as 
pressões nas partes centrais dos planetas gigantes são extremamente altas. Modelos de 
Júpiter fornecem pressões centrais de 1,1 x 109 N/m2, centenas de vezes maiores do que 
pode ser mantido no laboratório. Sob tais pressões extremas, os enxames de elétrons dos 
átomos individuais são esmagados juntos, e a estrutura atômica é destruída. A maior parte 
dos elétrons pode estar livre para se mover de todos os lados (como acontece em um 
metal), enquanto que os átomos ionizados remanescentes ou núcleos procuram se 
organizar em alguma espécie de padrão ou estrutura cristalina. Este fenômeno, é chamado 
de pressão de ionização, e os elétrons são ditos estarem parcialmente ou completamente 
degenerados, dependendo se os átomos estão parcialmente ou completamente ionizados. 

 

 

 

 

 

Núcleo rochoso 
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10-6. Exercícios 

Exercício 10.1  

Os raios equatorial e polar da Terra são 6378,388 km e 6356,912 km, respectivamente. A 

sua densidade específica  em várias profundidades D, sob a superfície são mostradas na 

tabela abaixo (* denota uma descontinuidade). 

 

 

 

D(km)  (kg/m3) 

0 2,60 

30* 




3,3

3,0
 

100 3,4 

200  3,5 

400 3,6 

1000 4,7 

2000 5,2 

2900* 




9,4

5,7
 

3500 10,2 

5000* 




16,8

11,5
 

6000 17,1 

 

Usando os valores da tabela ao lado, determine: 

a) o gráfico da densidade  x profundidade D 

b) o momento de inércia da Terra 

c) o seu momento angular de rotação 

d) a sua energia cinética de rotação 

e) o tempo necessário para o eixo de rotação 
precessionar em torno do polo da 
eclíptica, devido aos torques (momentos) 
da Lua e do Sol 

 

Obs.: a inclinação do eixo da Terra com relação à 
perpendicular ao plano orbital é 23,5o. 
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Exercício 10.2 

Baseando-se na figura 10.20, determine as equações das retas para os interiores dos 
planetas jovianos. O que representam os expoentes? 

 
 
 Exercício 10.3 

Determine analiticamente o momento de inércia 
da massa m de um objeto planetário considerado 
uma esfera sólida e homogênea (onde a 

densidade  é uniforme) de raio r e o eixo de 
rotação passa pelo seu centro de massa. 

 
 

Exercício 10.4 

A Terra tem um raio de 6,4 x 106 m = 6,4 Mm 
(megametros). A densidade das rochas na 
superfície da Terra é cerca de 3 vezes a da água. 
Estime a massa da Terra, através da figura 10-22. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Exercício 10.5 
 
Admita que o calor interno de Saturno seja remanescente da contração primordial. 
Determine a condutividade térmica máxima que o planeta teria para reter energia interna 
correspondente à sua luminosidade atual. Cálculos teóricos indicam que a luminosidade 
máxima de Saturno era cerca de 1020 W a 4,5 bilhões de anos atrás. A condutividade 
térmica, k, é o fluxo de energia térmica por unidade de tempo, por unidade de comprimento, 
por unidade de temperatura (J/s mK ou W/mK). 

 
 
Exercício 10.6 
 
A equação de equilíbrio hidrostático pode ser aplicada para interiores planetários, porque 
eles não se expandem ou contraem. Use esta equação com aproximações adequadas para 
estimar as pressões centrais da Terra e Lua. 
 
 

Exercício 10.7 
 
Considere a Terra como sendo uma esfera de massa homogênea em equilíbrio hidrostático, 
cuja densidade absoluta em função da distância r ao centro, segue a lei: 
 
                  

Figura 10-22: A densidade da Terra como função da 

distância ao centro. Mostramos os limites do núcleo interior 
sólido, do núcleo exterior, que é líquido em sua maior parte, e 
do manto. A crosta da Terra, porém, na escala da figura, é 
demasiado fina para poder aparecer com clareza. 
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                                       d = 13,3 x 103  (1-1, 24 x 10-7r),                                        (kg/m3 ; m) 
 

o raio da Terra é R = 6,4 x 106 m.  

a) Com esses dados, em quanto se estima a massa da Terra? 

b) A pressão gravitacional à distância r do centro da Terra pode ser aproximada por 

                                            p = 2/3  d2 G (R2 – r2),    

calcule a pressão no centro da Terra usando o valor de d dado pela expressão acima.   

c) Compare o valor obtido de PC = 3GM2 / 8R4  com aquele no item b. 

 

 

 

 

Exercício 10.8 
 

A densidade média de Mercúrio é = 5,43 g cm
-3

. Este valor é muito próximo daquele da 

densidade descomprimida (= 5,33 g cm
-3

) do planeta. Se Mercúrio consiste 

internamente de rocha (= 3,3 g cm
-3

) e ferro (= 7,95 g cm
-3

), calcule a abundância 

relativa em massa de ferro do planeta. 
 

 

Planeta 

Raio 
Densidade 

(g cm-3) 

Densidade 
descomprimida 

(g cm-3) 

Pressão Temperatura 

equatorial central central 

(km) (Mbar) (K) 

Mercúrio 2440 5,427 5,3 0,4 2000

Vênus 6042 5,204 4,3 3 5000

Terra 6378 5,515 4,4 3,6 6000 

Lua 1738 3,34 3,3 0,045 1800

Marte 3396 3,933 3,74 0,4 2000

Júpiter 71492 1,326 
 

80 20000

Saturno 60268 0,687 
 

50 10000

Urano 25559 1,318 
 

20 7000

Netuno 24766 1,638   20 7000

Tabela 10.5: Densidades e propriedades centrais dos planetas e Lua. 
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CAPÍTULO 11: CORPOS PEQUENOS 

11-1. Introdução 

Ao contrário do que se poderia imaginar, os chamados corpos pequenos, desempenham um 
papel fundamental nesse enorme “quebra-cabeça” que é o Sistema Solar. Decorre daí a sua 
importância na elaboração de uma teoria cosmogônica moderna. 

11-2. Asteroides 

 

Figura 11-1: O cinturão principal de asteroides. As órbitas de alguns asteroides selecionados e os asteroides 

Troianos. 
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O Cinturão de Asteroides está localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, como se fosse 
uma barreira ou campo minado e indicando, como previsto pela lei de Titius-Bode, que ali a 
uma distância média de 2,8 UA do Sol, deveria existir ou ter se formado um planeta. Foi 
assim que Ceres foi descoberto por Giuzeppe Piazzi, no primeiro dia do ano de 1801. 

Atualmente são conhecidos e catalogados quase 150000 asteroides. Várias centenas mais 
são descobertos a cada ano. Existem contudo, centenas de milhares de outros desses 
corpos que são muito pequenos para serem observados da Terra, apesar do refinamento 
das técnicas observacionais. 

O inventário dos grandes asteroides está bastante completo; conhecemos hoje 
provavelmente 99% dos asteroides com diâmetros acima de 100 km. Conhecemos 26 
asteroides com diâmetro superior a 200 km. Daqueles, na faixa entre 10 e 100 km, cerca de 
metade está catalogada. Porém, conhecemos muito poucos asteroides menores, talvez 
existam perto de 1 milhão de asteroides com diâmetro de cerca de 1 km. 

A tabela 11-1 ilustra bem esse esforço observacional e o progresso obtido em um passado 
não muito distante. 

 

Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Total de asteroides  
numerados 

2095 2178 2297 2474 2782 2958 3143 3330 3516 3714 

Total de asteroides 
numerados novos  

53 83 119 177 308 176 185 187 186 198 

Total de asteroides com 
órbitas melhoradas 

220 104 85 127 145 176 265 129 170 480 

Total de asteroides 
numerados críticos 

74 97 125 121 142 134 151 162 148 136 

Total de asteroides 
numerados  
supostamente perdidos 

20 20 10 7 6 6 6 6 6 3 

Tabela 11-1: Estatística observacional dos asteroides catalogados na década de 1980. 

 

 

Figura 11-2: Asteroides - sumário gráfico. 

Ceres - O maior asteroide 
Massa: 1,2 x 10

24
 g = 0,0002 MTerra 

Raio: 512 km = 0,08 RTerra 
Densidade média: 2,3 g/cm

3
 

Período de rotação: 9
h
 4

m
 41

s
 

Período Orbital: 4,61 anos 
Distância média ao Sol: 2,77 U.A. 
Nenhum satélite (?) 
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Figura 11-3: Desenho em escala mostrando os tamanhos relativos de alguns dos maiores 

asteroides, comparados com aquele do planeta Marte. Os números ao lado dos nomes dão os 
períodos de rotação em horas. A escala horizontal dá a distância média ao Sol em unidades 
astronômicas (UA). 

 

Nome Massa 
(Lua =1) 

Densidade 
(g/cm

3
) 

Ceres 1,4x10
-2 

2,4 
Pallas 2,9x10

-3 
2,6 

Vesta 3,7x10
-3 

3,8 
Hygeia 1,3x10

-3 
2,6 

Ida 5,6x10
-5 

2,5 
Fobos 1,5x10

-6 
2,0 

Deimos 2,4x10
-7 

2,0 

Tabela 11-2: Massas e densidades de alguns asteroides. 

 

Sem dúvida, o maior de todos os asteroides conhecidos é o (1) Ceres. Tem 914 km de 
diâmetro, cerca de 25% da massa de todos os asteroides catalogados juntos. A seguir vem 
(2) Pallas, (4) Vesta e (10) Hygiea, cujos diâmetros estão entre 400 e 525 km. Todos os 
demais asteroides conhecidos têm menos de 340 km. 

Há vários satélites planetários que, muito provavelmente, se enquadrariam melhor como 
asteroides capturados. As pequenas luas de Marte, Phobos (28 x 22 x 18 km) e Deimos 
(16 x 12 x 10 km), descobertas em 17 de agosto de 1877 pelo astrônomo norte-americano 
Asaph Hall (1829-1907), foram mencionadas pela primeira vez no romance "As Viagens de 
Gulliver" de Jonathan Swift, em 1726. Nesta obra de ficção, Swift descreve as viagens de 
seu herói, o imortal Capitão Lemuel Gulliver, à ilha voadora de Laputa, onde os astrônomos 
laputenses, munidos de grandes telescópios, teriam descoberto duas luas orbitando à 
pequena distância da superfície de Marte (ver o Exercício 2.4). Curiosamente, elas estavam 
muito próximas das posições indicadas por Swift, quando  descobertas por Hall. Fobos, a 
lua interna, está a 9,37 x 103 km da  superfície de Marte e a mais externa Deimos está a 
23,5 x 103 km de Marte. As luas externas de Júpiter; as luas mais externas recentemente 
descobertas de Saturno (a partir de Febe), algumas luas de Urano, e talvez algumas das 
luas de Netuno, assemelham-se mais a asteroides capturados do que a satélites naturais 
propriamente ditos. 
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                Figura 11-4: Curva de luz do asteroide (624) Hector. (T. Gehrels, Lunar and Planetary Laboratory.) 

Os asteroides são classificados em vários 
tipos, dependendo de seu espectro (e, 
portanto, de sua composição química) e 
albedo: 

1. Tipo C: inclui mais de 75% dos 
asteroides conhecidos: extrema-
mente escuros (albedo de 0,03-
0,09); semelhantes aos meteoros 
de condrito carbonáceo; quase a 
mesma composição química do 
Sol, menos o hidrogênio, o hélio e 
outros voláteis; 

2. Tipo S: cerca de 17%; 
relativamente brilhantes (albedo 
de 0,10-0,22); ferro-níquel 
metálico misturado com silicatos 
de magnésio e ferro. 

3. Tipo M: a maior parte dos 
asteroides restantes: brilhantes 
(albedo de 0,10-0,18); ferro-níquel 
puro. 

Há também uma dúzia ou mais de outros tipos raros. 

Figura 11-5: Distribuição dos principais tipos de 
asteroides em relação ao tamanho. 
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Pelo fato de as observações serem algo tendenciosas (por exemplo, os asteroides escuros, tipo 
C, são difíceis de se ver), o percentual acima pode não representar a verdadeira distribuição dos 
asteroides. Há, na verdade, vários esquemas de classificação atualmente em uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-6: A população estimada de asteroides à Terra. Este é um gráfico cumulativo, isto é, o número 

dado é o número estimado de asteroides maior do que um determinado diâmetro. 

11-3. Meteoroides (Meteoros e Meteoritos) 

Os asteroides são a fonte da maioria dos meteoritos que têm atingido a superfície da Terra. 
Diariamente, a Terra é bombardeada com várias centenas de toneladas de material 
interplanetário. Muitas das partículas incidentes são tão pequenas que elas são destruídas na 
atmosfera terrestre antes de alcançarem o solo. Estas partículas são geralmente vistas como 
meteoros ou estrelas cadentes. A ampla maioria de todo o material que alcança a superfície 
da Terra se originou como fragmentos da colisão de asteroides que se chocaram entre si há 
muito tempo atrás. Com um intervalo médio de aproximadamente 100 anos, asteroides 
rochosos ou ferrosos maiores do que cerca de 50 metros, deveriam ser esperados colidir com 
a superfície da Terra e causar desastres locais ou produzir as ondas de maré que podem 
inundar áreas localizadas em regiões costeiras baixas. Em média, de cada algumas centenas 
de milhares de anos, asteroides maiores do que 1,5 km de diâmetro podem causar desastres 
globais. Neste caso, os restos do impacto se espalhariam através da atmosfera da Terra, tal 
que a vida vegetal sofreria com a chuva ácida, bloqueamento parcial da luz do Sol e da 
temperatura de combustão resultante do impacto quente de minúsculos fragmentos caindo de 
volta na superfície da Terra. A probabilidade de um asteroide colidir com a Terra e causar uma 
devastação séria é muito remota, mas as consequências da devastação de tal impacto, 
sugerem que nós devemos estudar de perto os diferentes tipos de asteroides para 
compreender as suas composições, estruturas, tamanhos e trajetórias futuras. Esta é a 
finalidade da sonda espacial NEAR (sigla para Near Earth Asteroid Rendezvous). 

Cerca de 120 crateras de impacto já foram identificadas na Terra, até agora. Existem 
provavelmente pelo menos 1700 asteroides maiores do que 1 km de diâmetro que cruzam a 
órbita da Terra. O asteroide (433) Eros estudado pela sonda NEAR é um deles. 
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Figura 11-7: Partículas interplanetárias. As colisões sucessivas entre corpos interplanetários 

produzem muito mais meteoroides pequenos do que grandes. Alguns dos asteroides maiores são 
comparáveis em tamanho a pequenas luas, e as colisões que ocorrem entre asteroides produzem 
inúmeros meteoroides pequenos. 

 

Sabe-se apenas que é reduzida a incidência de meteoritos de massa muito elevada; a dos 
meteoritos médios é um pouco maior; e a dos micrometeoritos - com diâmetros inferiores a 
um milímetro - é relativamente grande. 

Diâmetro (km) 
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Uma estimativa da distribuição do total de massa meteorítica que se choca diariamente com 
a superfície terrestre é fornecida pelo gráfico abaixo. 

Quando seu tamanho é consideravelmente menor que o de um asteroide, recebem o nome de 
meteoroides. Os meteoroides movem-se no espaço com velocidades que podem atingir 
dezenas e até centenas de quilômetros por segundo. Um meteoroide médio entra na 
atmosfera terrestre com velocidades entre 18 e 71 km/s. A grande maioria dos meteoroides 
que se aproximam da Terra desintegram-se entre 200 e 100 km de altura. São corpúsculos 
cuja massa oscila entre poucos miligramas e, no máximo, alguns gramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-8: Curva de distribuição de meteoritos. 

 

Os meteoritos são classificados como: 

a) Condritos carbonáceos: muito semelhantes em composição com o Sol: 
similares aos asteróides do tipo C; 

b) Condritos ordinários: a maioria dos meteoritos pertencem a esta classe; 
semelhantes em composição aos mantos e crostas dos planetas terrestres; 

c) Ferrosos: principalmente ferro e níquel; similares aos asteroides do tipo M; 

d) Ferro-rochosos: mistura de ferro e material rochoso, como os asteroides do tipo S; 

e) Acondritos: similares ao basalto terrestre; os meteoritos acreditados terem se 
originado na Lua e em Marte são acondritos. 

O maior metorito conhecido atualmente é o Hoba, encontrado no Sudoeste da África em 
1920 e pesando 60 toneladas. Por outro lado, o maior meteorito brasileiro é o Bendegó, 
encontrado na Bahia em 1784 e com peso de cerca de 6,3 toneladas. 
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Figura 11-9: Abundância dos 

elementos em vários tipos de 
meteoritos e na crosta da Terra, em 
relação às abundâncias nos 
condritos carbonáceos (linha 
horizontal). As crostas planetárias 
geralmente são ricas em elementos 
litófilos, enquanto que os interiores 
planetários são ricos em siderófilos. 

 

11-4. Resumo das Definições Importantes 

Asteroide - ou planetas menores, são pequenos membros não cometários do Sistema 
Solar. A maioria dos asteroides se encontram em um cinturão entre as órbitas de 
Marte e de Júpiter. 

Meteoroide - é qualquer corpo sólido extraterrestre flutuando no espaço. 

Meteoro - é um meteoroide luminoso e aquecido em trânsito através da atmosfera que 
ainda não atingiu o solo. Um meteoroide pode entrar na atmosfera terrestre a 11-72 
km/s, e o atrito entre ele e a atmosfera aquece a sua superfície e ioniza as moléculas 
da atmosfera. 

Meteorito - são aqueles meteoroides ou seus fragmentos, que atingem o solo. 
Existem três amplas classes: aerólitos, ferrosos ou metálicos e rochosos ferrosos 
(sideritos e siderólitos). 

Bolas de Fogo (ou Bólidos) - são meteoros muitíssimo brilhantes e pouco 
frequentes. Eles podem ser muito mais brilhantes do que a Lua cheia e em casos 
raros do que o próprio Sol. 

Achados - são meteoritos encontrados geralmente no solo; 93% dos meteoritos são 
rochosos e 7% são metálicos. 

Quedas - são meteoritos achados cuja queda foi testemunhada através da luz e e/ou 
som. 

 

 

 

Elementos 
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Baseando-se nas definições acima, note as falhas conceituais no piloto da série Flash 
Gordon de 7 de janeiro de 1934. 

 

 

        

      Figura 11-10: No início, o desenho de Alex Raymond (1909-1956) mostra a falta de experiência do autor. 
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11-5. Cometas 

11-5.1. As órbitas Cometárias 

As idéias dos antigos sobre os cometas eram bastante bizarras. Aristóteles (384 a.C. – 322 
a.C.) considerava os cometas como exalações terrestres que, atingindo a parte superior da 
atmosfera, inflamavam-se e tornavam-se luminosas. Embora encontrando opositores, como 
Sêneca (4 a.C. – 65 a.C.), esta concepção prevaleceu e, até fins do século XVI, os cometas 
foram consideradas como objetos sub-lunares, não pertencentes ao mundo dos corpos 
celestes. O matemático Jerome Cardan já havia concluído que os cometas eram objetos 
extra-lunares, mas foi Tycho Brahe (1501-1576) o primeiro a dar uma demonstração 
concludente do caráter verdadeiramente celeste dos cometas. Tycho notou que a direção 
sob a qual se via o cometa de 1577 permanecia praticamente invariável quando se mudava 
o local de observação sobre a Terra, o que já não ocorria com a Lua; entretanto, 
erroneamente, ele atribuiu a esse cometa uma órbita circular. O astrônomo Johannes 
Hevelius, de Dantzig, parece ter sido o primeiro a sugerir uma órbita parabólica; seu 
discípulo, Stephan Doerfel (1611-1687), mostrou que, realmente, tal hipótese bem se 
adaptava ao cometa de 1680. 

O problema das órbitas cometárias só ficou esclarecido depois do advento da teoria da 
gravitação. Newton mostrou que os cometas, como os planetas, obedecem à lei da atração 
universal e desenvolveu um método para o cálculo de uma órbita parabólica a partir de 
dados das observações. Edmund Halley (1656-1742), amigo de Newton, aplicou este 
processo a um conjunto de 24 cometas observados entre 1337 e 1698. Foi nessa ocasião 
que, notando a semelhança das órbitas dos cometas de 1531, 1607 e 1682, concluiu que se 
tratava de um mesmo objeto, prevendo o seu retorno para fins de 1758. Realmente, o 
cometa 1P/Halley passou pelo periélio em 12 de março de 1759; depois disso, retornou mais 
duas vezes, em 1835 e 1910 e reapareceu novamente em 1986. 

O problema da determinação do movimento de um cometa, quando se leva em conta as 
forças atrativas do Sol e dos planetas, é um caso especial do complexo problema dos n-
corpos da Mecânica Celeste, que de Newton a nossos dias tem ocupado os maiores 
astrônomos e matemáticos. Contudo, numa primeira aproximação, pode-se desprezar as 
atrações dos planetas, comparativamente pequenas - salvo em circunstâncias especiais - 
em face da atração predominante do Sol. É nesta  aproximação que valem as leis de  Kepler  

 

Figura 11-11: Duas órbitas bem determinadas 

para meteoritos, mostrando tamanhos 
relativos, distâncias afélica-periélica e relação 
ao cinturão de asteroides. 
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para os movimentos planetários, aplicáveis também ao movimento dos cometas, desde que 
convenientemente estendidas. 

Um objeto submetido exclusivamente à atração do Sol descreve uma órbita plana, situada 
num plano que passa pelo centro do Sol. A trajetória é uma cônica - seção de um cone 
circular por um plano - que pode ser uma elípse, uma parábola ou uma hipérbole, com o Sol 
ocupando um dos focos; esta é a generalização da primeira lei de Kepler. O movimento 
numa trajetória eliptica obedece à lei das áreas, segundo a qual o raio que liga o objeto ao 
Sol, descreve áreas iguais em tempos iguais (segunda lei de Kepler). Finalmente, os 
movimentos nas várias trajetórias possíveis não são independentes, havendo entre eles 
uma relação que, no caso das órbitas elípticas é expressa pela terceira lei de Kepler: os 
quadrados dos tempos (períodos) necessários para a execução de uma revolução são 
proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores (ver Capítulo 2). 

A órbita de um objeto é elíptica quando o objeto não possui energia suficiente para afastá-lo 
indefinidamente; é parabólica quando a energia que possui é suficiente para levá-lo ao 
infinito, onde, ao cabo de um tempo infinito, chega com velocidade nula; é hiperbólica 
quando a energia que possui é suficiente par levá-lo ao infinito, sem perda completa de 
velocidade. 

As órbitas dos cometas são geralmente referidas ao plano da órbita da Terra, denominado 
plano da eclíptica. Para caracterizá-las sob o ponto de vista geométrico são necessários 
cinco elementos divididos em três grupos: 

O primeiro grupo caracteriza a dimensão e a forma da órbita sobre o plano orbital. São eles: 

1 - A distância periélica, q - No caso de uma órbita descrita ao redor do Sol, o vértice 
mais próximo do Sol é chamado periélio e a distância q, é dita distância periélica. 
Se a órbita é elíptica, o vértice mais afastado do Sol é chamado afélio. 

2 - A excentricidade, e - Que é a razão entre a semi-distância focal e o semi-eixo 
maior; uma circunferência tem excentricidade nula e uma elipse muito alongada 
tem excentricidade pouco menor do que 1; no caso de órbita hiperbólica e>1. 

No caso das órbitas elípticas em lugar da excentricidade e, é dado, muitas vezes 
o período de revolução P; no caso da órbita parabólica, a excentricidade é 
sempre igual a 1.  

O segundo grupo de elementos geométricos caracteriza o plano da órbita em relação à 
órbita da Terra, a eclíptica (ver figura 2-3):  

3 - A inclinação, i - Que é o ângulo entre o plano da órbita e o plano da eclíptica, 
medido de 0° a 180°. 

4 - A longitude do nodo ascendente,  - Que é o ângulo que a direção do nodo 
ascendente - ponto em que o cometa passa do hemisfério ao sul da eclíptica 
para o hemisfério ao norte da eclíptica - forma com a direção do equinócio vernal 
(ponto gama), medido de 00 a 3600. 

Um último elemento geométrico necessário, caracteriza a orientação da órbita sobre seu plano: 

5 - argumento do periélio,  - Que é o ângulo que a direção do periélio, ou do seu eixo 
maior, forma com a direção do nodo ascendente. 

Além desses 5 elementos geométricos, para determinar o movimento na órbita é necessário 
o conhecimento do momento em que o cometa passa por uma dada posição, geralmente o 
periélio, isto é, de um sexto elemento. 

6 - O instante da passagem do cometa pelo periélio, T. Como a posição do ponto 
gama varia no curso do tempo (precessão dos equinócios), é ainda necessário 
dizer a que ano se refere o equinócio considerado, conhecido com Época. 
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Figura 11-12: Elementos Geométricos da Órbita: (i) 

Inclinação; (q) Distância Periélica, () Argumento do Periélio 

e () Longitude do Nodo Ascendente. Essas grandezas 
caracterizam completamente uma órbita parabólica sob o 
ponto de vista geométrico. 

 

Na aproximação de Kepler, as órbitas dos planetas estão situadas em planos de pequena 
inclinação sobre o plano da eclíptica; os cometas, ao contrário, se movem em planos os 
mais variados no espaço; inclinações menores que 900 correspondem a movimentos diretos 
e inclinações maiores que 900 a movimentos retrógrados, i.é, de sentido oposto ao da 
revolução anual da Terra ao redor do Sol. As órbitas dos planetas são elipses de pequena 
excentricidade, quase circulares; as órbitas dos cometas, ao contrário, são sempre de 
acentuada excentricidade sendo que, entre as mais de mil órbitas calculadas, muito poucas 
são as de excentricidade moderada, sendo excepcionais os cometas 1925 II 
(29P/Schwassmann-Wachmann1), com órbita entre as de Júpiter e de Saturno, e 1942VII 
(39P/Oterma), com órbita entre as de Marte e de Júpiter, cujas excentricidades são menores 
que 0,15. 

Cerca de três quartos dos cometas observados têm órbitas aproximadamente parabólicas 
(e = 1), cerca de um quarto têm órbitas claramente elípticas (e < 1), embora na maioria de 
excentricidades elevadas; os restantes, poucos em número, têm órbitas ligeiramente 
hiperbólicas (isto é, pouco maior que 1), de acordo com o que é possível observar em suas 
passagens pelas vizinhanças do Sol. 

11-5.2. A Constituição Física dos Cometas 

Geralmente, quando descoberto a algumas unidades astronômicas de distância do Sol, um 
cometa aparece como um objeto nebuloso, de estrutura mal definida, diferente de cometa 
para cometa. Aproximando-se do Sol, a cerca de três unidades astronômicas de distância, 
em geral, já se pode notar no cometa uma região central, "a cabeça", seguida de uma 
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"cauda". Observando a cabeça de um cometa ao telescópio, nota-se geralmente uma 
condensação luminosa, denominada "núcleo fotométrico", cuja luminosidade e dimensões 
variam com as condições de observação, envolvido por uma "cabeleira", de dimensões 
relativamente grandes. Excepcionalmente, em alguns cometas, foi possível observar um 
ponto luminoso de aspecto estelar, denominado "núcleo estelar". 

Este "núcleo" cometário, de difícil definição, é certamente a parte principal do cometa; deve 
possuir  alguma  consistência  e  massa, pois  seu movimento pode ser calculado como o de  

um asteroide, de acordo com a lei da gravitação; além disso consegue resistir à intensa 
radiação solar quando passa próximo do Sol. A hipótese, que alguns admitem, de um núcleo 
sólido daria a estabilidade necessária, e forneceria dimensões bastante reduzidas, 
aparentemente em bom acordo com os resultados de algumas poucas observações 
precisas que puderam ser feitas no caso de cometas que se aproximaram bastante da 
Terra. Em junho de 1927, o cometa 7P/Pons-Winnecke (1927 VII), então a cerca de 
5.800.000 km da Terra, foi observado cuidadosamente com o grande equatorial do 
Observatório de Meudon (0,81m de abertura de 16m de distância focal) por Fernand Baldet 
(1885-1964), e com o telescópio do Observatório Lowell, por Vesto Merrin Slipher (1875-
1969). Segundo Baldet, se a luz do núcleo estelar fosse emitida por um corpo sólido que 
difunde a luz do Sol, suas dimensões, deduzidas das medidas fotométricas, seriam da 
ordem de 400 m; a estimativa de Slipher, baseada em processo análogo, foi de 3 km, 
aproximadamente. Em 1930, Baldet pode observar também o núcleo estelar do cometa 
73P/Schwassmann-Wachmann 3 (1930 VI), atribuindo-lhe dimensões análogas às do 
cometa 7P/Pons-Winnecke. Podia-se esperar informação adicional sobre o tamanho dos 
núcleos cometários quando, em circunstâncias favoráveis, passassem em frente ao disco 
solar, entre o Sol e a Terra. Deixando de lado os relatos de eclipses atribuídos a cometas, 
como o de 480 a.C., ocorrido quando o exército de Xerxes marchava através da Ásia Menor, 
nada foi possível apurar na passagem do cometa de 1819 sobre o disco solar, apesar dos 
esforços nesse sentido por W. Olbers (1758 - 1840). Mais recentemente, em 19 de maio de 
1910, o cometa 1P/ Halley (1910 II), a 24.000.000 km da Terra, passou também em frente 
ao Sol sem deixar traço. Segundo Baldet, um núcleo de 16 km teria sido visto como um 
ponto negro sobre o disco solar, mas N. B. Richter observou que efeitos de difração e 
contraste complicam o fenômeno a ponto de passarem desapercebidos objetos de 
dimensões bem maiores, de 100 e até mesmo 1000 km. Esta hipótese de um núcleo 
monolítico, entretanto, dificilmente poderá dar conta das emissões abundantes de gás pelo 
núcleo e de fenômenos como ruptura e desagregação em partículas, observadas nos 
cometas. 

As massas dos cometas não têm sido determinadas diretamente, porque nenhum cometa 
jamais foi observado perturbando o movimento de outro corpo. Usando-se estimativas 
disponíveis de raios nucleares e modelos de composição (com densidade de cerca de 1,3 
g/cm3), encontra-se massas da ordem de 1010 a 1016 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11-13: Três chuvas de meteoros no Sistema Solar. As órbitas da Terra e de Júpiter (e a posição 

do ponto ) estão indicadas. As porções sólidas das trajetórias dos enxames estão acima do plano da 
eclíptica, e as porções tracejadas abaixo.  
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Cometa Nome da Chuva Máximo 
Período de 
Visibilidade 

1P/Halley (1910 II)  Aquarídeos   
   Orionídeos 

Maio 4 
Out. 21 

Maio 2-7 
Out. 17-24 

73P/Schwassmann-Wachmann 3 (1930 VI)  Herculídeos Junho 9  

7P/Pons-Winnecke  (1951 VI) Boieiros de Junho Junho 23  
2P/Encke (1977 XI) 
 

 Taurídeos Diurnos 
Taurídeos 

Junho 29 
Nov. 4 

Junho 23-Julho 7 
Out. 20-Nov. 25 

109P/Swift-Tuttle (1862 III) Perseídeos Ago. 12 Julho 29-Ago. 18 
21P/Giacobini-Zinner (1946 V) Draconídeos Out. 10 Out. 10 
55P/Temple-Tuttle (1965 IV) Leonídeos Nov. 16 Nov. 14-19 
3D/Biela (1852 III) Andromedídeos Nov. 20 Nov. 15-Dez. 6 
8P/Tuttle (1969 V) Ursídeos Dez. 22 Dez. 19-23 
C/Thatcher (1861 I) Lirídeos Abr. 21 Abr. 20-22 

 
Tabela 11-3: Cometas e as chuvas de meteoros associadas. 

 

Estes fenômenos e a conexão entre os cometas e os enxames de estrelas cadentes, 
descoberta no século XIX, levou à concepção dos núcleos cometários como sendo um 
enxame constituída de material meteorítico. O astrônomo italiano G. Schiaparelli (1835 - 
1910), em 1867 provou que o enxame meteorítico dos Perseídeos, chamado de "Lágrimas 
de São Lourenço", porque apareciam por volta de 10 de agosto, festa de São Lourenço, 
seguiam no espaço o mesmo trajeto que o cometa 109P/ Swift-Tuttle (1862 III), e que o 
mesmo ocorria com os Leonídeos, ou meteoros de novembro, e o cometa 55P/Temple-
Tuttle (1965 IV), dando desse modo um fundamento à idéia emitida cinco anos antes por D. 
Kirkwood (1814 - 1895), segundo a qual os corpúsculos meteoríticos não eram mais que 
restos de antigos cometas. Logo depois J.G.Galle (1812 - 1910) identificou a órbita dos 
Lirídeos de 19 de abril com a do cometa C/Thatcher (1861 I) e as dos Andromedídeos (ou 
Bielídeos) de 27 de novembro, com a do famoso cometa 3D/Biela (1852 III) que se separou 
em duas partes em 1846, aparecendo pela última vez em 1852. Outras conexões do mesmo 
gênero são a dos Aquarídeos de 30 de abril com o célebre cometa 1P/Halley e os 
Draconídeos de 09 de outubro com o cometa 21P/ Giacobini-Zinner (1946 V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-14: Órbitas de cometas típicos, mostrando os cometas de curto período 2P/Encke, 

3D/Biela e 1P/Halley. 
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Figura 11-15: Trajetória da Terra através de uma porção mais densa do enxame dos Leonídeos 

entre 14-20 de novembro. 

 

O problema da estabilidade de um enxame de  partículas, como a que foi suposta para um 
núcleo cometário, foi estudado pelo matemático e astrônomo francês J. P. O. Callandreau 
(1852 - 1904); para a estabilidade dinâmica, Callandreau estabeleceu um condição que 
envolve a relação entre as massas do cometa e do Sol, a relação entre o raio do cometa e o 
semi-eixo maior de sua órbita e a excentricidade dessa órbita. Um cometa, com uma massa 
de 1016 g, circulando numa órbita elíptica de semi-eixo maior igual a 3 unidades 
astronômicas, com uma excentricidade 0,8, só será estável, segundo a relação de 
Callandreau, se tiver um raio menor que 420 km. 

 

 

 

 

Figura 11-16: A nuvem cometária de Oort. 
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O Núcleo Cometário 
Massa: 10

11
 a 10

21
 g = 10

-17 
- 10

-7 
MTerra 

Raio: 0,1 a 100 km = 10
-5

 - 10
-2

 RTerra 
Densidade média: < 1 - 2 g/cm

3
 

Período de rotação: 4 - 200 horas 
Período orbital: 3,3 anos a > 1 milhão de anos 
Distância média ao Sol: 2 - 30000 U.A. 

O núcleo cometário, assim concebido entretanto, dificilmente explicaria certos fenômenos 
que se manifestam ao redor do núcleo, como a emissões de jatos luminosos, halos gasosos 
etc. que parecem exigir forças de outra natureza, bem como a existência no núcleo de 
espécies químicas capazes de dar conta das espécies moleculares observadas 
espectroscopicamente na coma e na cauda. Em 1950, Fred L. Whipple (1906-2004), então 
diretor do Observatório Astrofísico Smithsoniano, propôs um modelo que parece reunir hoje 
a preferência dos astrônomos. Segundo Whipple, o núcleo de um cometa é um aglomerado 
de partículas congeladas, hidratos e radicais formados com os elementos mais abundantes, 
hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. Com essa espécie de "bola de neve suja" juntar-
se-iam poeira cósmica encontrada pelo caminho, formando-se uma crosta protetora do 
material interior. Embora não seja muito claro o processo de formação deste núcleo 
cometário de Whipple, ele permite explicar um grande número de fatos observados de modo 
relativamente simples. A formação do aglomerado inicial deve realizar-se em região onde a 
densidade de matéria é bem maior que a do material interestelar, numa região afastada do 
Sol, onde a temperatura não pode ser superior a poucas dezenas de graus absolutos. Além 
disso, como a formação é lenta, o cometa deve passar muito tempo nessas regiões. Esta 
concepção está em acordo com os resultados de pesquisas pioneiras do astrônomo 
holandês Jan H. Oort (1900-1992), segundo o qual o Sistema Solar está envolvido por uma 
nuvem de cometas que se extende até 150.000 unidades astronômicas de distância a 
(metade da distância à estrela mais próxima - Alfa do Centauro) e que conteria cerca de 100 
bilhões de cometas; segundo Oort, excepcionalmente, perturbações estelares devidas às 
estrelas mais próximas, modificariam as órbitas deles de modo tal que possam chegar às 
vizinhanças do Sol, as perturbações planetárias – principalmente de Júpiter - sendo 
responsáveis por modificações ulteriores. A intuição de Kepler segundo a qual "os cometas 
no espaço são tão numerosos quanto os peixes no mar" parece confirmar-se. 

 

Figura 11-17: Sumário gráfico da  

anatomia cometária. 
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Figura 11-18: Cometa Bennett: gás na banda de emissão do CN em 3883 Å em 1970 Abril 11/12. 

 

 

Figura 11-19: Imagem combinada a partir de equidensidades fotográficas integrantes da Figura 11-18. 

 

 

Figura 11-20: Cometa Bennett: poeira na luz vermelha em 5800 Å em 1970 Abril 11/12. 

 

 

Figura 11-21: Imagem combinada a partir de equidensidades fotográficas integrantes da Figura 11-20. 
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A coma de um cometa é o invólucro difuso formado por gases e partículas sólidos que saem 
do núcleo. Quando um cometa se aproxima do Sol, as substâncias voláteis se sublimam, 
arrastando partículas de material meteorítico. Se o processo fosse somente o de 
evaporação, o espectrógrafo nos revelaria apenas moléculas de metano, amônia, água etc... 
mas há processos fotoquímicos, principalmente a fotodissociação e fotoionização, nos quais 
intervêm principalmente as radiações solares de certo comprimento de onda, dando origem 
a radicais ionizados e não ionizados, que nas condições normais seriam instáveis. O 
diâmetro visível da coma, que pode variar entre alguns milhares e algumas centenas de 
milhares de quilômetros é devido principalmente à luz do carbono diatômico (C2) , ao passo 
que o que intervem na imagem fotográfica é essencialmente devido ao cianogênio (CN). 
Algumas vezes podem ser notados jatos saindo do núcleo em direção ao Sol e depois 
voltando-se na direção oposta, dando à coma uma estrutura em camadas, algo como os 
jatos de uma fonte. No modelo de Whipple, estes jatos sairiam através de fendas no material 
meteorítico da crosta superficial (regolito) que protege o aglomerado de substâncias 
congeladas. É a coma que deu origem ao nome cometa, que em grego era um adjetivo com 
o significado de cabeludo. O estudo da coma envolve métodos espectroscópicos, físico-
químicos, da teoria do plasma e de outras áreas de grande interesse na astrofísica 
moderna. 

O que mais chama a atenção, à primeira vista, num cometa é o longo apêndice gasoso que 
o acompanha em seu curso e que, por vezes, se estende por dezenas e mesmo centenas 
de milhões de quilômetros. Os cometas de 1843 I e 1680 possuíam caudas de mais de 
300.000.000 km, distância superior ao diâmetro da órbita da Terra, cobrindo no céu cerca de 
70º. Segundo E. Biot, os chineses do século IX teriam observado que as caudas cometárias 
se desenvolvem sempre na direção oposta à do Sol; no Ocidente, este fato só foi posto em 
evidência bem mais tarde, a propósito do cometa de 1531 (1P/Halley), pelo "Matemático 
Imperial" de Carlos V (1338-1380), Peter Bienewitz (Apianus) (1495 - 1552), e pelo médico e 
físico italiano G. Fracastor (1483 - 1553). 

Assim, os cometas periódicos, especialmente aqueles que têm pequenas distâncias 
periélicas, não podem ser corpos antigos no interior do Sistema Solar. Em épocas não muito 
remotas, talvez há menos de alguns milhares de anos, eles deviam ter órbitas muito mais 
alongadas e que foram drasticamente alteradas por influências dos planetas, especialmente 
de Júpiter. Os cometas que se apresentam mais espetaculares, como o Ikeya-Seki (1965 
VIII), têm invariavelmente órbitas quase parabólicas e, assim, não podem ter sido 
observados muitas vezes no passado. 

A coma de um cometa é esférica longe do Sol, alongando-se na direção da cauda quando o 
cometa se aproxima, devido à pressão da radiação solar. Suas dimensões variam muito de 
cometa para cometa e com a distância ao Sol, em geral estão compreendidos entre 1 e 50 
diâmetros terrestres. 

A coma do cometa 2P/Encke, em 1828, teve um diâmetro que variou entre 500.000 e 20 
milhões de quilômetros, quando a distância ao Sol passou de 210 a 80 milhões de 
quilômetros; no cometa de 1811 I, que aparentemente teve a maior coma observada, o 
diâmetro foi avaliado em 1.800.000 km. Foi a coma que deu o nome cometa; kometes, em 
grego, e coma, em latim, significam cabeleira. 

A cauda de gás tem origem no núcleo e atravessa a coma. Nem todos os cometas exibem 
cauda, há cometas de curto período que perderam a capacidade de desenvolver caudas 
pelo efeito da perda de gases nas sucessivas passagens periélicas, ou que talvez nunca a 
possuíram. Com sua cauda de mais de 100 milhões de quilômetros, o cometa Ikeya-Seki 
coloca-se ao lado do grande cometa de 1882, logo após os cometas 1843 I, 1680 e 1811 I, 
cujas caudas chegaram a ter 320, 300 e 160 milhões de quilômetros, respectivamente. 
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A ideia de que a formação da cauda cometária era devida a uma força repulsiva oriunda do 
Sol foi apresentada por Johann Kepler (1571 - 1630) em 1618. Isaac Newton (1642 - 1727) 
procurou dar corpo a esta ideia, examinando a influência de uma força repulsiva à radiação 
solar, que arrancaria partículas da cabeça do cometa, atirando-as através da cauda; e a 
propósito, Newton cita observações do cometa de 1668, descoberto pelo padre Valetim 
Stancel (1621 - 1705), que veio ao Brasil com a 45ª expedição da Companhia de Jesus, em 
São Salvador, Bahia. As observações de Stancel estão citadas na famosa obra "Princípios 
Matemáticos da Filosofia Natural" (1667), de Newton para dar fundamento à sua teoria, 
segundo a qual a cauda do cometa seria formada por vapores emanados da cabeça. O 
cometa de Stancel é, de resto, muito semelhante ao Ikeya-Seki. A teoria da formação das 
caudas cometárias sob o efeito das forças repulsiva e gravitacional do Sol foi desenvolvida 
por W. Olbers (1758-1840) e F. W. Bessel (1784 - 1846), no princípio do século XIX, e 
depois aperfeiçoada por F. A. Bredickhin (1831 - 1904) no princípio do século XX. Como as 
forças de repulsão predominam sobre as de atração, e ambas são inversamente 
proporcionais ao quadrado da distância, as trajetórias são hiperbólicas e sempre convexas 
para o Sol. Das formas observadas e de hipóteses razoáveis sobre as velocidades iniciais 
das partículas, Bredickhin chegou a concluir que as forças repulsivas podiam ser até 18 
vezes mais intensas que as atrativas. Resultados mais precisos foram obtidos 
posteriormente por S. V. Orlov (1880 - 1958), N. T. Bobrovnikoff (1896-1988) e outros 
analisando o movimento de formações que podem ser seguidas nas caudas, onde foram 
notadas forças repulsivas até 200 vezes maiores que as forças gravitacionais, como no caso 
do cometa 1P/Halley em 1910, e que chegam a imprimir velocidades superiores a 200 km/s. 
A pressão da radiação solar é suficiente para explicar forças repulsivas algumas poucas 
vezes maior que a força de atração gravitacional, no caso de partículas cujas dimensões 
tem a ordem de grandeza do comprimento de onda médio da luz solar, e que formam uma 
cauda curva de poeira. 

 

11-5.3. Grupos de Cometas 

Sob vários aspectos, grupos de cometas podem ser considerados de acordo com as 
características de suas órbitas. Dos cerca de 3000 cometas até agora estudados, cerca de 
160 têm órbitas elípticas com períodos relativamente curtos; cerca de 200 se movem em 
órbitas elípticas muito alongadas; cerca de 500 se movem em órbitas com acentuadas 
características de parábola, e os restantes em órbitas que, nas órbitas dos planetas mais 
próximos ao Sol têm as características de hipérboles. Se estas duas últimas classes 
pudessem ter suas características confirmadas, seus elementos seriam elementos 
estranhos ao nosso sistema, que vindos das profundezas do espaço, nos visitariam por 
algum tempo, retornando, pela influência que aqui sofreram à direção de partida, mas em 
sentido oposto, no caso das órbitas parabólicas, ou em outra direção, no caso das 
hiperbólicas. 

Mas estas características representam uma simplificação do cenário real, ignorando as 
influências dos planetas que, por vezes, podem, ser sensíveis. Não há realmente dúvida que 
os cometas possam ser objetos estranhos ao Sistema Solar; em apenas muitos poucos 
casos (como o do cometa 1898 VII e 1899 I) há indícios de uma órbita original hiperbólica. 

Quando surge um cometa, salvo no caso em que se apresenta desde logo com uma órbita 
marcadamente elíptica, inicia-se por investigar uma órbita parabólica, que, para distâncias 
não muito grandes do Sol - não difere muito da órbita real. Só mais tarde, após uma análise 
minuciosa das observações é que se consegue uma órbita elaborada que pretende 
representar o movimento do cometa em grandes intervalos de tempos. O famoso cometa 
1P/Halley teve sua órbita elíptica descoberta, não pelas observações realizadas por Halley e 
astrônomos contemporâneos, mas por uma investigação histórica recursiva de 
aparecimentos anteriores que a cronologia revelou desde épocas pré-cristãs (466 a.C.). 
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A descoberta dos cometas novos é trabalho que exige paciência e perseverança; segundo 
Denning; descobridor de cinco, cada uma exige cerca de 120 horas, em média, de busca. O 
recordista parece ter sido Pons, que começou sua carreira como porteiro do Observatório de 
Marselha, com 37 cometas, pelo menos; depois vem Brooks com 20 e Barnard, com 19. 

11-5.4. Cometas Rasantes ao Sol 

Os maiores corpos celestes que se aproximam do Sol são os cometas. Alguns chegam 
muito perto do Sol (RSol ~ 0,00465 U.A.) e são chamados de "rasantes" (q ~ 0,005 U.A.). 
Desses, vários podem passar tão próximos do Sol que chegam até a colidir, a pior catástrofe 
que pode ocorrer com um corpo celeste no Sistema Solar. 

O nome "grupo Kreutz" é dado a 
uma família peculiar de cometas de 
longo período, que se aproximam 
muito do Sol em órbitas retrógradas 
de alta inclinação (i ~ 144°; e ~ 1,0) 
no sentido horário em torno do Sol, 
se observados de cima do pólo 
norte solar, e são provenientes de 
uma mesma direção no espaço. 
Eles sempre se aproximam do Sol 
dentro de 3 milhões de quilômetros 
ou menos e muitos têm mesmo 
atingido o Sol. O grupo recebeu o 
nome do astrônomo alemão 
Heinrich Karl Friedrich Kreutz (1854 
-1907), que por volta de 1891 
publicou extensas monografias 
sobre três destes cometas e 
sustentou a ideia de que eles 
tinham uma origem comum, talvez 
em um cometa gigante observado 
em 371 a.C. por Aristóteles (384 
a.C. - 322 a.C.) e Éforo(405 a.C. - 
330 a.C.). Hoje o grupo Kreutz tem 
oito membros definitivos bem 
estudados (como o Ikeya-Seki), e 
centenas de possíveis membros 
(que foram descobertos 
acidentalmente pelos coronógrafos 
solares espaciais SOLWIND (6) e 
SMM (10) e SOHO (mais de 1500 
até agora). O trabalho extensivo de 
Bryan Marsden (1937-2010), 
sugere que todos estes cometas 
podem ter resultado da ruptura de dois cometas por volta de 1106 d.C., os quais por sua 
vez, poderiam ter sido partes do cometa gigante de 371 a.C.. Aqueles fragmentos do grupo 
Kreutz que sobreviveram a seus encontros com o Sol, muitas vezes se fragmentam 
novamente. As órbitas destes cometas fazem com que eles se aproximem da Terra entre 
maio e outubro, por detrás do Sol e retrocedam na mesma direção. Os seus pequenos 
tamanhos e a luz solar, fazem com que a maioria deles se torne praticamente invisíveis e 
portanto muito difícil de serem detectados, com exceção durante um eclipse solar total, 
como simula o coronógrafo e ocorreu com um dos cometas rasantes mais brilhantes e 
espetaculares, o segundo cometa de 1882 que se rompeu em quatro fragmentos. 

 

Figura 11-23: Órbita do cometa rasante 1979 XI, em 30 

de agosto de 1979.  
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Cometa q(UA) q(RO) e i 

Brilhant (C/1843D1) 0,005527 1,19 0,999914 144,3548 

Gould (C/1880C1) 0,005494 1,18 1,0 144,6666 

Cruls (C/1882R1) 0,007751 1,67 0,999907 142,0111 

Thome (C/1887B1) 0,004834 1,04 1,0 144,3830 

du Toit (C/1945X1) 0,007516 1,62 1,0 141,8735 

Pereyra (C/963R1) 0,005065 1,08 0,999946 144,5821 

Ikeya-Seki (C/1965S1) 0,007786 1,67 0,999915 141,8642 

White - Ortiz – Bolelli (C/1970K1) 0,008879 1,91 1,0 139,0714 

Obs.: 1R

 = 0,0046524064 UA  

Tabela 11-5: Grupo Kreutz de cometas rasantes ao Sol. 

                                                    Exemplos de Aplicação 

 

KOHOUTEK (1973 f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-24: A figura mostra a órbita prevista do cometa Kohoutek no Sistema Solar. A posição 

do cometa é indicada com a respectiva data. 
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11-5.5. Questões I: 

1. Em que situação deveria estar um observador para ver a trajetória como na 
figura? 

2. Em quais intervalos a velocidade do cometa é máxima e mínima, 
respectivamente? 

3. Em que trecho da trajetória a aceleração tem maior intensidade? Por quê? 

4. Como varia a energia potencial gravitacional do cometa ao longo da órbita? 
Onde é mínima? 

5. Em uma só noite que trajetória o cometa descreve no céu, para um observador 
postado na superfície da Terra? 

 

Respostas: 

1. O observador deveria se situar num 
sistema de referência em repouso em 
relação ao Sol. 

2. Considerando o movimento no trecho 
indicado na figura, a velocidade é máxima 
no instante (e não no intervalo) em que o 
cometa está mais próximo do Sol (periélio-
29.XII) e é mínima no instante em que o 
cometa tem afastamento máximo do Sol 
(28.III e 30.IX). 

3. A aceleração (vetorial) tem maior 
intensidade no ponto (e não no trecho) em 
que a distância ao Sol é mínima (29.XII), 
pois é neste ponto que a resultante das 
forças que agem no cometa é máxima. 
Esta resultante é praticamente igual à 
força de atração gravitacional que o Sol 
exerce no cometa, força esta que é 
inversamente proporcional ao quadrado 
da distância entre seus centros de massa.  

4. Adotando-se para o cometa, energia 
potencial nula num afastamento infinito do 
Sol, ela variará obedecendo a equação:  

d

MM
GW cs

p   

onde: 

G = constante de  gravitação  universal, 
Ms = massa do Sol, 
Mc = massa do cometa, 
d  = distância entre os centros de massa do 
      Sol e do cometa.  
 

Pela equação nota-se que ela será mínima no ponto 
15, ou seja onde a distância for mínima (periélio). 

 
 

Figura 11-25: A beleza dos cometas e 

suas inesperadas aparições despertavam 
antigamente um temor supersticioso. 



11-24     Amaury A. de Almeida AGA 0502  Planetas e Sistemas Planetários 

5. O cometa descreverá um arco de circunferência devido ao movimento de 
rotação da Terra sobre seu eixo. A este movimento superpor-se-á um pequeno 
movimento adicional, devido ao movimento de translação do cometa em relação 
ao Sol. Portanto, em relação a Terra a trajetória é aproximadamente um arco de 
circunferência.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11-26: Comparação entre a passagem do cometa Halley e a campanha da seleção 

brasileira na Copa do Mundo de 1986, realizada no México. 

 
 
11-5.6. Questões II: 

1. É possível determinar-se o comprimento da cauda de um cometa em quilômetros 
com grande precisão? 

R Não é possível ser exato, porque a cauda gradualmente vai se extinguindo 
até desaparecer por completo. 

2. É possível para um cometa periódico manter sua aparência sem mudança para 
sempre? 

R Não é possível, porque o gás emitido devido o aquecimento do núcleo pelo 
Sol, gradualmente se dispersará. 

3. Durante a aproximação na direção da Terra e do Sol, o brilho de um certo 
cometa diminui. Como pode este fenômeno ser explicado? 

R Ou pelo fato de que a luminosidade própria do cometa desapareceria, ou que 
a superfície do cometa refletindo a luz do Sol diminui, ou ainda pela ação 
simultânea de ambos os fatores. 
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4. Será a órbita de um cometa periódico exatamente a mesma em sucessivas 
passagens periélicas? 

R Não por causa da perturbação pelos planetas gigantes. 

5. Suponha que as partículas que constituem a cabeça de um cometa tenham 
praticamente o mesmo ponto de periélio, mas pontos ligeiramente diferentes de 
afélio. Como serão as dimensões do cometa alteradas à medida em que ele se 
move em sua órbita? 

R As dimensões dos cometas aumentarão com suas distâncias de aproximação 
em relação ao Sol. 

6. Admitindo-se a teoria de formação das caudas, é possível para a cauda de um 
cometa ser igualmente longa quando o cometa está se aproximando do Sol, e 
quando ele está se afastando dele? 

R Sim, é possível, mas pouco provável. 

7. Qual seria a trajetória das partículas da cauda de um cometa, se a força de 
repulsão do Sol agindo nas mesmas fosse igual à força de gravitação? 

R Uma linha reta. 

8. Qual seria (qualitativamente) a trajetória das partículas da cauda de um cometa, 
se a força de repulsão solar agindo nas mesmas excedesse a atração na direção 
do Sol? 

R Uma hipérbole, com seu lado convexo voltado para o Sol, que é seu foco 
exterior. 

9. Qual seria a trajetória das partículas da cauda de um cometa se a força de 
repulsão solar agindo nas mesmas fosse um milhão de vezes maior do que a 
atração na direção do Sol? 

R Quase uma linha reta, ao longo do raio vetor do cometa a partir do Sol. 

10. Qual seria a trajetória das partículas da cauda de um cometa se a força de 
repulsão do Sol fosse uma pequena fração da força de gravitação? 

R Uma órbita com excentricidade ligeiramente maior do que aquela do cometa.  

11. Como a observação das mudanças no brilho dos cometas torna impossível 
considerar estes corpos celestes como corpos gasosos autoiluminados, do 
mesmo tipo que as estrelas?  

R Porque o seu brilho depende da distância ao Sol.  

12. O que se tornaria o núcleo de um cometa se ele fosse constituído de um 
enxame de partículas meteóricas, e passasse frequentemente dentro de uma 
pequena distância do Sol? 

R Sob a influência da maré solar, os agregados de partículas meteoríticas se 
dispersariam.  

13. Que fração da energia de um meteoro viajando com a velocidade de 60 km/s é 
suficiente para a sua completa evaporação, se a combustão de 1 g de um 
meteoro rochoso consome 109 erg de energia? Onde vai a energia cinética 
remanescente do meteoro? 

R 1/18.000 

 O restante da energia cinética é consumido no aquecimento do ar, sua 
dissociação, ionização, na produção de ondas de choque no ar etc. 
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14. Se um enxame de meteoros entra no Sistema Solar e é desviado para dentro 
de uma órbita elíptica pela influência gravitacional de algum planeta, ele 
permanecerá compacto? 

R Ele não permanecerá assim, por causa do efeito de maré do Sol. O enxame 
se tornará cada vez mais espalhado depois de cada aproximação ao Sol.  

15. O que você supõe ser mais velho: um aglomerado de corpos meteóricos em 
um anel em torno do Sol, ou uma corrente de corpos meteóricos contendo uma 
forte condensação? 

R Um anel em torno do Sol. 

 

 

11-6. Exercícios 

 

Exercício 11.1 

Use as leis de Kepler para 
determinar os semieixos maiores 
de órbitas de asteroides que 
correspondem a comensurabi-
lidades (ressonâncias com 
Júpiter), isto é, os períodos que 
são: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2 e 1/1 
daquele de Júpiter. 

 

 

                                                          Figura 11-27: Comensurabilidade nas órbitas de asteroides. 

 

Exercício 11.2 

Um meteoro ferroso aproxima-se da Terra com temperatura T0 = 100 K e velocidade v0. Ele 
atinge o solo com temperatura t = 1,2 x 103 0C e velocidade v = 48 km/s. Admite-se que os 
trabalhos realizados sobre o meteoro, pela força da gravidade e pela força da resistência do 
ar se compensam mutuamente. Despreza-se o calor trocado com a atmosfera. O calor 
específico médio do ferro é c = 0,107 kcal/kg K .  

Determine a velocidade v0 do meteoro na entrada da atmosfera. 

 

Figura 11-28: Regimes do 
escoamento hipersônico. 
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Exercício 11.3 

Qual é a excentricidade de um cometa com periélio na órbita da Terra (1 UA) e afélio na 
órbita de Júpiter (5 UA)? Qual é seu semieixo maior e período de revolução? Se o cometa 
tem um albedo de Bond de 0,03, qual é a sua temperatura efetiva no periélio e no afélio? 

Para comparação, a temperatura efetiva de uma esfera negra (Av = 0) a 1 UA é 270 K. 

Exercício 11.4 
 
a) Se o fluxo no infravermelho (em 10 µm) de um asteroide é 1/2 do seu fluxo no visível, 

qual é o seu albedo? Admitir Fv = 1,4 x 10-11 W/m2. 
b) Qual é o seu raio? 
 

Exercício 11.5 
 
A magnitude visual aparente V de um asteroide no momento de oposição foi observada ser 
V0 = 10,0. Dê uma estimativa do tamanho do asteroide, quando o albedo geométrico é 
admitido ser pv=0,15. Dê uma estimativa de erro se o albedo geométrico está errado por um 
fator de dois. A magnitude visual do Sol é VSOL = -26,8 e a distância do asteroide da Terra 

era = 2 UA. O albedo geométrico pode ser determinado em termos de valores 
observacinais por: 
 

 
,10

Rr

Δr
p So mm0,4
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onde mo = m ( = 0o) é a magnitude para um ângulo de fase  = 0o. Valores típicos para p 
estão entre 0,1 – 0,5. 

 

Exercício 11.6 
 
O número de dias que o asteroide 433 Eros permanece em cada quadrante da sua órbita 
elíptica é dado como se segue: 138,0; 183,6; 183,6; 138,0. Determine a excentricidade da 
órbita, a distância afélica e a distância média a partir do Sol (considere a distância média 
correspondente para a Terra em relação ao Sol).  A distância de 433 Eros no periélio é 
1,1332 UA. 

 
                                        Figura 11.29: Esboço da órbita elíptica do asteroide 433 Eros. 
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Exercício 11.7 
 
O Cometa Ikeya-Seki (o grande cometa razante ao Sol de 1965), descreveu uma órbita 
elíptica (e = 0,999915) com um período de 880 anos. 
Quando ele passou ao redor do Sol, a sua distância periélica era de ~0,0078 UA. 
a) Qual seria a distância em relação ao Sol do cometa no afélio? 
b) Se a sua velocidade no periélio era de 476 km/s, qual seria a sua velocidade orbital no 

afélio? 

c) O valor 300 kg/m
3
 é uma hipótese adequada para a densidade média do núcleo de um 

cometa. O cometa passou próximo do Sol o suficiente para ser partido pelas forças 
gravitacionais de maré? (sugestão: aplique o limite de Roche para o Sol). 

  
 

Exercício 11.8 
 
O grande cometa razante ao Sol de 1882 (descoberto por Luís Cruls (1848-1908) diretor do 
Observatório do Rio de Janeiro de 1881 a 1908), tinha um período de revolução T = 759 
anos, distância periélica q = 0,00775 e se partiu em quatro fragmentos. Determine: 
a) O semieixo maior; 
b) A excentricidade; 
c) A velocidade linear no periélio; 
d) A velocidade linear no afélio. 
 

Exercício 11.9 
 
Os três satélites galileanos Io, Europa e Ganimedes, compartilham uma relação orbital 
ressonante: quando Europa e Ganimedes estão mais próximos entre si, Io está sempre do 
lado oposto em relação a Júpiter. Encontre essa relação de comensurabilidade. 

 
 
 

 Figura 11-30: Comensurabilidade entre os satélites galileanos. 
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Figura 11-31: Representação gráfica da relação de comensurabilidade dos satélites galileanos. 
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CAPÍTULO 12: OBJETOS TRANSNETUNIANOS 
 

12-1. Introdução 
 
Desde 1992 os astrônomos têm conhecimento da existência da vasta população de 
pequenos corpos que orbitam o Sol, além de Netuno. Existem pelo menos 70.000 objetos 
“transnetunianos” com diâmetros maiores de 100 km na região que se estende além da 
órbita de Netuno de 30 até 100 UA, que seriam em quantidade, centenas de vezes o 
número de objetos com tamanho similar existentes no Cinturão de Asteróides. As 
observações mostram que os objetos transnetunianos estão em sua maioria confinados 
dentro de uma espessa faixa próxima do plano da eclíptica, resultando na formação de um 
anel ou cinturão em torno do Sol. Este anel é referido como o Cinturão de Edgeworth-Kuiper 
e foi previsto em 1951 pelo astrônomo holandês naturalizado norte-americano, Gerard 
Kuiper (1905-1973). 

 
O Cinturão de Kuiper, como geralmente chamado, é muito importante para o estudo do 
sistema planetário em pelo menos dois aspectos. Primeiro, parece que os objetos do 
Cinturão de Kuiper são planetoides remanescentes extremamente primitivos das fases 
iniciais de acresção do Sistema Solar. As regiões internas mais densas do disco proto-
planetário se condensaram nos planetas gigantes, provavelmente dentro de alguns milhões 
a dezenas de milhões de anos. As regiões mais externas eram menos densas e assim, o 
processo de acresção progrediu lentamente. Evidentemente, uma infinidade de pequenos 
corpos foram formados. Em segundo lugar, é amplamente aceito que o Cinturão de Kuiper é 
a fonte de cometas de curto-período. Ele age como um reservatório para estes corpos, da 
mesma forma que a Nuvem de Oort atua como um reservatório para os cometas de longo-
período. 

 
O estudo dos objetos transnetunianos constitui um campo que está evoluindo rapidamente, 
com importantes avanços observacionais e teóricos nos últimos anos. 
 
Atualmente, existem mais de 800 objetos do Cinturão de Kuiper conhecidos, a maioria dos 
quais têm cerca de 100 km de diâmetro e todos foram descobertos a partir de 1992. O 
Cinturão de Kuiper é semelhante ao Cinturão de Asteroides (Capítulo 11), mas está 
localizado além de Netuno e contém provavelmente, 100 vezes mais matéria. 
 
Acredita-se que estes corpos sejam compostos de uma mistura de gelo (de água e 
diferentes substâncias químicas) e rocha, com densidade de apenas 2,1 g/cm3. 

 

12-2. Plutão: Planeta Anão 134340 
 

A controvérsia em torno da classificação de Plutão, começou em 1980, durante as 
comemorações do cinquentenário da descoberta do planeta (18 de fevereiro de 1930), pelo 
astrônomo norte-americano Clyde W. Tombaugh (1906-1997), no Observatório Lowell, no 
Arizona. 
 

Plutão possui uma órbita acentuadamente elíptica, bastante inclinada (17o) com relação ao 
plano da eclíptica e tem apenas 2306 km de diâmetro. Ele é um pouco menor que a Lua 
(3474 km) e cerca de duas vezes e meia maior que Ceres, o maior dos asteroides 
conhecidos. 
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Plutão, que completa uma volta em torno do Sol a cada 248,4 anos, orbitando a uma 
distância média de 5,9 bilhões de quilômetros, é o primeiro objeto com superfície sólida no 
setor externo do sistema planetário, dominado pelos planetas gigantes e ainda não foi 
visitado por nenhuma sonda espacial. Em janeiro de 2007, a NASA lançou a sonda New 
Horizons, com destino a Plutão. A expectativa é que a sonda New Horizons chegue em 
2016 ao seu destino. A missão também pretende conhecer melhor o Cinturão de Kuiper. 

 

 

Figura 12-1: Órbita de Plutão em relação aos planetas clássicos do Sistema Solar. 

 

Recentemente a União Astronômica Internacional (IAU, em inglês), considerou a 
possibilidade de Plutão perder a condição de menor planeta do Sistema Solar e ser 
transformado apenas num integrante importante do conjunto de centenas de milhares de 
corpos existentes além da órbita de Netuno, chamado Cinturão de Kuiper, onde orbitam 
corpos com características semelhantes às desse objeto celeste, com densidade de apenas 
2,1 g/cm3. Assim, Plutão passaria a ser apenas mais um objeto transnetuniano.  
 
A IAU designa essa classe de objetos como Centauros. Pesa contra Plutão o fato de ele ser 
menor que várias luas do Sistema Solar. É o caso da Lua; dos satélites Io, Europa, Calisto e 
Ganimedes (o maior de todos) de Júpiter; de Titã (o segundo maior) lua de Saturno; e de 
Tritão, satélite de Netuno. Seu diâmetro corresponde a dois terços da Lua. 
 
O movimento de Plutão em torno do Sol, faz com que em algumas épocas o planeta cruze a 
órbita de Netuno, tornando-se mais próximo do Sol que aquele planeta, como aconteceu de 
janeiro de 1979 a 11 de fevereiro de 1999. Entre a máxima aproximação do Sol - periélio - e 
o maior afastamento - afélio - a variação da radiação solar que incide em Plutão varia em 
até 40% e a sua temperatura pode cair a -2300C. 
 
Caronte (1270 km), descoberto em 1978 pelo astrônomo norte-americano J.W. Christy 
(1938-), é satélite de Plutão, girando propriamente em torno dele a uma distância média de 

Massa: 1,25x10
22

 kg  
Raio: 1137 – 1195 km 
Densidade média: 1,75 – 2,05 g/cm

3
 

Período de Rotação: 153,293 horas 
Período Orbital: 248,54 anos terrestres 
Distância média ao Sol: 39,53 U.A. 
Número de satélites: 5 
Campo magnético: desconhecido 
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20 mil quilômetros. Eles giram um em volta do outro, em torno de um ponto de equilíbrio 
(centro de massa do sistema), mantendo sempre a mesma face voltada uma para a outra, 
como a Lua em relação à Terra. Como o satélite fica muito próximo de seu planeta, ele é 
submetido a uma situação chamada de “posição truncada”.  O fato de a Lua ter uma face 
sempre voltada para a Terra, está relacionado a interações gravitacionais entre os dois 
corpos. A Lua não gira em torno da Terra, mas em torno de um centro de massa comum, o 
chamado baricentro.  
 
Recentemente, foram descobertos quatro novos pequenos satélites de Plutão, denominados 
de Nix (~ 45 km), Hidra (< 53 km), Cérbero e Estige, respectivamente. 
 
Aproximadamente 25% dos objetos transnetunianos conhecidos são “Plutinos” ou 
“Plutonianos”, isto é, estão em ou próximo da ressonância de movimento médio 3:2 com 
Netuno. Isto significa que eles completam 2 órbitas em torno do Sol no tempo que Netuno 
leva para completar 3 órbitas. A mesma ressonância é também ocupada por Plutão. Para 
salientar a semelhança dinâmica com Plutão, nós chamamos estes objetos de Plutinos (ou 
pequenos Plutões). Estima-se que o número de Plutinos maiores que 100 km de diâmetro 
seja cerca de 1500, dentro de um fator de +/- 30%. A exemplo de Plutão, as inclinações das 
órbitas dos Plutinos bem conhecidos, chegam a cerca de 20 graus e seus períodos orbitais 
são superiores a 200 anos. 
 
Os processos que deram forma às órbitas dos objetos do Cinturão de Kuiper, são os 
mesmos que deram a Plutão as suas principais características dinâmicas e orbitais. 

Figura 12-2: Vista plana do Sistema Solar com objetos do Cinturão de Kuiper. 
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12-3. Definição de Planeta 

 

A União Astronômica Internacional (IAU) em sua 26ª Assembléia Geral de 24 de agosto de 
2006, realizada em Praga, na República Tcheca, aprovou a Resolução (5A) segundo a qual: 

(1) Um planeta é um corpo celeste que: 

(a) está em órbita em torno do Sol, 

(b) tem massa suficiente para que a sua autogravidade supere as forças de corpo 
rígido, tal que ele assuma uma forma de equilíbrio hidrostático (aproximadamente 
arredondada), e 

(c) tenha desobstruído a vizinhança ao redor de sua órbita. 

(2) Um “planeta anão” é um corpo celeste que: 

(a) está em órbita em torno do Sol, 

(b) tem massa suficiente para que a sua autogravidade supere as forças de corpo 
rígido, tal que ele assuma uma forma de equilíbrio hidrostático (aproximadamente 
arredondada), e 

(c) não tenha desobstruído a vizinhança ao redor de sua órbita, e 

(d) não seja um satélite. 

(3) Todos os outros objetos orbitando o Sol, excluído satélites, devem ser referidos 
coletivamente como “Pequenos Corpos do Sistema Solar”. 
 

A IAU na sua outra Resolução 6A resolve ainda que:  

Plutão é um planeta anão pela definição acima e é reconhecido como o protótipo de 
uma nova categoria de objetos transnetunianos. 
 

Portanto, o Sistema Solar passa a ter como planetas, a partir do Sol: Mercúrio, Vênus, 
Terra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e 136199 Eris. Assim, essa 
nova definição de planeta, divide o Sistema Solar em oito planetas “clássicos” (Mercúrio, 
Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) e três planetas anãos ou 
“plutonianos” (Plutão, Ceres e Eris). Eris, com diâmetro de 2397 km, foi descoberto em 
2005. Ele tem cerca de 27% mais massa do que Plutão e é o maior planeta anão conhecido 
atualmente no Sistema Solar. Eris tem um satélite batizado de Dysnomia (filha de Eris na 
mitologia grega). 

Contudo, a atual definição para planeta da IAU somente considera o nosso próprio Sistema 
Solar e todos planetas extrasolares foram excluídos dessa definição até agora. A definição 
para planetas extrasolares foi estabelecida em 2001 (e por último modificada em 2003) com 
os seguintes critérios: objetos com massas reais abaixo da massa limite para fusão 
termonuclear de deutério (atualmente estimada ser de 13 massas de Júpiter para objetos de 
metalicidade solar) que orbitam estrelas ou remanescentes estelares, são “planetas” (não 
importa como eles foram formados). A massa / tamanho mínimo necessário para um objeto 
extrasolar ser considerado um planeta deve ser a mesma daquela usada no Sistema Solar. 

(a) objetos subestelares com massas reais acima da massa limite para fusão 
termonuclear de deutério são “anãs-marrom”, não importa como eles se formaram 
nem onde eles estão localizados. 

(b) objetos circulando livremente em aglomerados estelares jovens com massas abaixo 
da massa limite para fusão termonuclear de deutério não são “planetas”, mas são 
“sub-anãs-marrom” (ou qualquer outro nome que seja mais apropriado). 
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Figura 12-3: Quadro comparativo de objetos do Sistema Solar. 

 

 

Figura 12-4: Gráfico da massa M (em massas da Terra) contra o semieixo maior a, para corpos 

heliocêntricos dispersores.  As linhas sólidas limitam o intervalo em valores observados do parâmetro de 

espalhamento = kM
2
/P, onde k é aproximadamente constante e P é o período orbital. As linhas 

superior e inferior representam valores de correspondendo àqueles de Marte (> 1) e Eris (< 1), 

respectivamente. Qualquer corpo acima da linha tracejada, que representa = 1, dispensará uma fração 
significativa de planetesimais para fora de sua zona orbital dentro de um tempo T de Hubble (o recíproco 
da constante de Hubble). 
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CAPÍTULO 13: FORMAÇÃO DE PLANETAS E SISTEMAS   
                            PLANETÁRIOS 

13-1. Introdução 

A origem do Sistema Solar constitui um dos mais fundamentais problemas em ciências. 
Juntamente com a origem do Universo, formação de galáxias e a origem e evolução da vida, 
é uma peça crucial na compreensão de onde nós, como espécie e como indivíduos viemos. 
Porque os planetas são tão difíceis de serem detectados em distâncias astronômicas, nós 
temos conhecimento detalhado de apenas um sistema planetário, o nosso, no qual nós 
vivemos. Assim, no presente, os modelos teóricos proporcionam a melhor forma através da 
qual nós podemos estimar a abundância e diversidade de sistemas planetários na nossa 
galáxia, incluindo aqueles planetas que podem abrigar condições adequadas para a 
formação e evolução da vida. 

13-2. Formação de Planetas 

Os modelos de formação planetária são desenvolvidos usando o nosso exemplo único de 
sistema planetário, suplementado por observações astrofísicas de regiões de formação 
estelar e de discos circunstelares. Os dados de outros sistemas planetários em torno de 
estrelas da sequência principal e de pulsares estão hoje começando a oferecer mais 
informações. Mesmo a definição do que é um planeta é controversa, uma vez que a maioria 
dos objetos reveindicados são mais massivos do que Júpiter, mas não suficientemente 
massivos para sustentar uma fusão de quasi-equilíbrio de prótons em seus núcleos e tornar-
se uma estrela (≥ 0,075 MSOL). Nós adotamos o critério de que planetas não são 
suficientemente massivos para que a fusão consuma a maior parte do seu deutério (≤ 0,013 
MSOL), com as “anãs-marrons” sendo objetos intermediários que são suficientemente 
grandes para que ocorra a fusão do deutério, mas não suficientemente massivos para 
manter a fusão do hidrogênio. A contração gravitacional é a principal fonte de energia 
irradiada pelos planetas gigantes e anãs-marrons. Esses objetos se contraem (depois de 
algum aquecimento inicial) e se resfriam com o envelhecimento, assim não existe uma 
relação única entre luminosidade e massa. 

Antes de 1990, a nossa capacidade de compreender como os planetas se formam era 
limitada porque nós havíamos observado apenas um sistema planetário, o nosso. Dezenas 
de planetas extrasolares têm sido descobertos nos últimos anos, e provavelmente muito 
mais serão descobertos nas décadas futuras. Vários métodos para detectar planetas em 
torno de outras estrelas estão sendo usados ou estudados para possível uso futuro. Como 
planetas distantes são extremamente débeis (muito pouco brilho), a maioria dos métodos 
são indiretos, no sentido que o planeta é detectado através da sua influência sobre a estrela 
que ele orbita. Os métodos são sensíveis para diferentes classes de planetas e nos 
proporcionam informação complementar sobre os planetas que eles encontram, assim a 
maioria ou todos eles proporcionam contribuições importantes para a nossa compreensão 
da diversidade de características planetárias. 

O número total (várias centenas) de planetas extrasolares conhecidos ainda é pequeno e a 
amostra contém um forte viés. A maioria das estrelas tipo-solar poderia bem ter sistemas 
planetários parecidos com o nosso próprio. Nem por isso, se planetas gigantes (mesmo de 
massas relativas Urano/Netuno modestas) orbitando próximo de ou migrando para 1 UA é o 
normal, então planetas terrestres em zonas habitáveis (capazes da manutenção de água 
líquida na superfície) de suas estrelas-mães podem ser mais raros do que eles foram 
previamente acreditados ser. Contudo, planetas gigantes poderiam ter satélites grandes 
como locais plausíveis de serem habitáveis. As órbitas dos planetas gigantes extrasolares 
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até aqui observadas são bem diferentes daquelas de Júpiter (~ 318 MT), Saturno (~ 95 MT), 
Urano (~ 14,5 MT) e Netuno (~ 17 MT) e novos modelos tem sido propostos para explicá-los.  

Levantamentos de velocidade radial realizados nos anos 1990 demonstraram que planetas 
com massas e órbitas bem diferentes das nossas estão presentes em torno de estrelas de 
sequência principal da nossa região na galáxia. Todos os planetas extrasolares até aqui 
descobertos orbitando estrelas de sequência principal induzem variações no movimento 
estelar reflexo, maior do que deveria um sistema planetário como o nosso próprio sistema, e 
levantamentos realizados até hoje indicam que existe um forte viés observacional contra a 
detecção de planetas de baixa massa e de longo período. O próprio Sistema Solar pode 
representar uma amostra enviesada de um tipo diferente, porque ele confina um planeta 
com condições adequadas para vida evoluir ao ponto de ser capaz de fazer perguntas sobre 
a existência de outros sistemas planetários.  

13-3. Sistemas Planetários 

Um sistema planetário consiste de vários objetos não-estelares orbitando uma estrela, tais 
como planetas, planetas-anãos, satélites, asteroides, meteoroides, cometas e poeira 
cósmica. O Sol juntamente com seu sistema planetário, que inclui a Terra, é conhecido 
como Sistema Solar. 

Os sistemas planetários são geralmente acreditados se formarem como parte do mesmo 
processo que resulta na formação de estrelas. Algumas teorias iniciais envolviam uma outra 
estrela passando extremamente próximo do Sol, retirando material do mesmo que então 
coalesceu para formar os planetas. Contudo, a probabilidade de semelhante encontro 
próximo é agora conhecida ser extremamente baixa para tornar este modelo viável. Teorias 
geralmente aceitas hoje argumentam que um disco protoplanetário se forma por colapso 
gravitacional de uma nuvem molecular e então evolui para um sistema planetário através de 
colisões e captura gravitacional, como visto no Capítulo 3. 

Contudo, alguns sistemas planetários podem ser formados diferentemente. Planetas 
orbitando pulsares (estrelas que emitem periodicamente bursts de radiação eletromagnética) 
têm sido descobertos através de pequenas variações que elas causam no período desses 
bursts. Pulsares são formados em violentas explosões de supernovas, e um sistema 
planetário normal não poderia sobreviver a semelhante explosão – ou os planetas se 
evaporariam, seriam afastados de suas órbitas pela massa de gás e poeira proveniente da 
estrela explodida, ou a perda repentina da maior parte da massa da estrela central os faria 
escapar da atração gravitacional da estrela.  

Alternativamente, planetas podem de alguma forma se formar no disco de acresção 
rodeando os pulsares.   
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CAPÍTULO 14: PLANETAS EXTRASOLARES 

14-1. Introdução 

Um planeta extrasolar, ou exoplaneta, é um planeta situado além do Sistema Solar, 
orbitando uma estrela que não seja o Sol. 

A procura de planetas extra-solares, tem se intensificado a partir de 1995, principalmente 
dentro de um horizonte de aproximadamente 90 anos-luz do Sol. A maioria tem sido 
detectada através de observações de velocidade radial e outros métodos indiretos antes do 
que por imageamento. 

Existem centenas de estrelas apresentando fortes evidências indiretas de possuírem 
sistemas planetários, geralmente com planetas cujas massas são múltiplos daquela de 
Júpiter, totalizando atualmente mais de 800 planetas extrasolares: porque os gigantes 
gasosos são mais fáceis de serem detectados com a tecnologia atual. Isto não exclui a 
possibilidade da existência de planetas com massas submúltiplas daquela de Júpiter, do tipo 
da Terra, os quais com a tecnologia atual, não seriam "detectáveis". Os prognósticos 
baseados em detecções recentes de planetas pequenos sugerem que os planetas rochosos, 
eventualmente excederão em número os planetas gigantes extrasolares. 

14-2. Estamos Sós no Universo? 

Esta é uma pergunta essencial, que vem exercitando a mente humana talvez há milênios e 
com o passar do tempo se tornando cada vez mais latente em qualquer área do 
conhecimento. Na realidade, somente a partir do século XVII é que se iniciou a procura de 
uma explicação mais racional para a origem do Universo (Cosmologia) e do Sistema Solar 
(Cosmogonia). 

Em síntese, seria muita pretensão da nossa parte, um verdadeiro desperdício, se a Terra 
fosse um caso único e isolado, quando mesmo considerando-se as condições muito 
especiais aqui reinantes e que propiciaram a existência de seres vivos, estatisticamente, 
poderiam existir milhares de estrelas tipo-Sol, com sistemas planetários desenvolvidos, 
apenas na Galáxia. 

Senão vejamos: 

 Existem cerca de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. 

 1/100 são do tamanho aproximado do Sol e podem ter planetas em volta = 2 
bilhões de estrelas. 

 1/100 desses planetas estariam a distâncias da estrela que permitem 
temperaturas adequadas para a vida = 20 milhões de estrelas. 

 Supondo que 1/10 das estrelas selecionadas tenham mesmo desenvolvido 
vida, isso daria 2 milhões de estrelas! 

Certamente, a resposta a esta pergunta está intimamente relacionada com a procura de 
sistemas planetários extrasolares. Porém, o fato é que hoje só conhecemos um sistema 
solar, o nosso. 

A sonda Pioneer 10 lançada em 2 de março de 1972, cuja missão a Júpiter deveria em 
princípio durar apenas 21 meses e a primeira a sair do Sistema Solar, enviou seu último 
sinal, a 12,2 bilhões de quilômetros da Terra, em 22 de janeiro de 2003. A sonda continua 
sua viagem perambulando pelo espaço, rumo à estrela Aldebarã, na constelação de Touro, 
onde deverá chegar em 2 milhões de anos, com uma mensagem de paz gravada em uma 
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placa de ouro, fixada na sua estrutura e idealizada pelo astrofísico Carl Sagan (1934-1996). 
Nela estão desenhados um homem e uma mulher e um diagrama do Sistema Solar, 
mostrando a localização da Terra a outras possíveis formas de vida inteligente no cosmos.  

 
Figura 14-1: A mensagem de paz da Pioneer 10. 

14-3. Técnicas Observacionais 

Os exoplanetas são fontes de luz extremamente fracas comparadas a suas estrelas-mães. 
No visível, eles geralmente têm menos de um milionésimo do brilho de suas estrelas-mães. 
Além da dificuldade intrínseca de detectar semelhante fonte fraca de luz, a estrela-mãe 
causa um brilho que ofusca esse brilho. Por essas razões, os telescópios atuais apenas 
podem obter imagens diretas de exoplanetas sob circunstâncias excepcionais. 
Especificamente, pode ser possível quando o planeta é particularmente grande 
(consideravelmente maior do que Júpiter), amplamente separado de sua estrela-mãe, e 
quente tal que ele emita intensa radiação infravermelha.  

As técnicas observacionais utilizadas atualmente, podem ser classificadas de acordo com o 
seguinte sumário:  

1. Observações Diretas 
a) Visível 
b) Rádio 
c) Infravermelho 

2. Observações Indiretas 
a) Astrométrica 
b) Fotométrica 
c) Espectrométrica 
 

1. Observações Diretas: Consiste na resolução do par Estrela-Planeta. 
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a) No visível, visto a partir de  Cen, o Sol apresenta uma magnitude VSol =+0,3 e 
Júpiter estaria afastado de 4". No entanto, sua magnitude seria de apenas 
VJúp. = +23,0! Qualquer um desses valores pode ser atingido isoladamente, porém, no 
conjunto, a luminosidade do Sol impediria a visão de Júpiter. 

A observação de estrelas mais débeis não resolve esse problema. 

b) Em rádio seria possível distinguir as emissões decamétricas de Júpiter (18-24 

MHz) e 10,6m do CO2 de Vênus. Contudo essas emissões possuem temperaturas 
efetivas muito baixas. 

c) No infravermelho existem bandas muito favoráveis, mas há uma perda de 
resolução muito acentuada. Se obtivéssemos um excesso de radiação infravermelha 
ao observarmos uma estrela, seria muito difícil distinguir entre um planeta em órbita, 
emissões da atmosfera estelar ou de uma eventual nuvem circunstelar. 

 

 2.Observações Indiretas: 

a) Medidas Astrométricas – Consiste na medida precisa da posição de uma estrela no céu 
e na observação dos modos nos quais aquela posição muda com o tempo. Se a estrela tem 
um planeta, então a influência gravitacional do planeta causará um pequeno movimento 
circular ou elíptico em torno do centro de massa comum (baricentro). Desde que a estrela é 
muito mais massiva, sua órbita será muito menor. Geralmente o centro de massa comum 
estará localizado dentro do raio do corpo maior. A Astrometria é o mais antigo método de 
busca por planetas extrasolares e originalmente popular devido seu sucesso na 
caracterização de sistemas estelares binários astrométricos.  

Uma vantagem em potencial do método astrométrico é que ele é o mais sensível para 
planetas com órbitas grandes. Isso o faz complementar à outros métodos que são mais 
sensíveis para planetas com órbitas pequenas. Contudo, são necessários muitos anos de 
observação – possivelmente décadas, pois planetas bastante afastados de sua estrela para 
permitir detecção via astrometria, também levam um longo tempo para completar uma 
órbita. 

Se desconsiderarmos as forças externas que atuam sobre o sistema estrela-planeta, seu 
centro de massa deve estar se movendo em linha reta e velocidade uniforme (M.R.U.). A 
observação de uma estrela em movimento oscilante implica na existência de um 
companheiro oculto. 

  

 

Exemplo Clássico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14-2: Movimentos de Sirius A ( CMa) e 

B (anã branca). (A) Os movimentos aparentes 
relativos a estrelas de fundo de Sirius (A), a sua 
companheira (B) e o centro de massa do 
Sistema (C). (B) Os movimentos orbitais de 
Sirius A e B relativos ao centro de massa do 
sistema. 
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b) Medidas Fotométricas (trânsito) - Consiste em medir a atenuação do fluxo luminoso 
quando um suposto planeta se interpõem entre a estrela e o observador. É o método mais 
confiável para se detectar planetas em sistemas estelares binários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: O trânsito de Júpiter pelo disco do Sol, diminui em cerca de 1% a 
luminosidade solar. Porém, para vê-lo, um observador deve estar situado numa 

faixa de  0.050 do plano orbital de Júpiter. O fenômeno ocorre durante um 
intervalo de 1 dia a cada 12 anos. A probabilidade de um acaso como esse 
ocorrer é de 1:1.000.000! 

 

c) Medidas Espectrométricas (velocidade radial) – Como o método astrométrico, o 
método de velocidade radial, usa o fato que uma estrela com um planeta se moverá em sua 
própria pequena órbita em resposta à gravidade do planeta. O objetivo agora é medir 
variações na velocidade com a qual a estrela se move em direção ou para longe da Terra. 
Em outras palavras, as variações são na velocidade radial da estrela com relação a Terra. A 
velocidade radial pode ser determinada a partir do deslocamento nas linhas espectrais de 
absorção ou emissão da estrela-mãe devido ao efeito Doppler. A velocidade da estrela em 
torno do centro de massa é muito menor do que aquela do planeta, porque o raio de sua 
órbita em torno do centro de massa é tão pequeno; variações de velocidade abaixo de 1m/s 
podem ser detectadas com espectrógrafos modernos. 

Esta tem sido de longe a técnica mais produtiva usada pelos pesquisadores. Ela também é 
conhecida como espectroscopia Doppler. O método de velocidade radial pode ser usado 
para confirmar as descobertas feitas, usando-se o método de trânsito. Quando ambos os 
métodos são combinados, então a massa real do planeta pode ser determinada. 

Tempo (horas) 

Figura 14-3: O sistema eclipsante,  Persei (Algol) 

e a sua curva de luz. 

 

A principal vantagem do método de trânsito é que 
o tamanho (raio de um planeta) pode ser 
determinado a partir da curva de luz. Quando 
combinado com o método de velocidade radial 
(que determina a massa do planeta), pode-se 
determinar a densidade do planeta, e portanto se 
conhecer algo sobre a estrutura física, e a 
atmosfera do planeta em trânsito. Uma detecção 
de trânsito requer confirmação adicional, 
geralmente pelo método de velocidade radial.  
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Exemplo: A velocidade do Sol em torno do centro de massa é da ordem de 

12m/s. Isso resulta em um deslocamento Doppler de  ~ 2x10-14 m ou 0,0002 

Å. Para uma estrela de massa 0,01 MSol o ganho é de 100 vezes. Ainda assim 

 será muito pequeno, porém mensurável, mas da ordem das variações 

decorrentes de efeitos intrínsecos das estrelas (movimentos atmosféricos ou 

oscilações estelares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14-4: Deslocamento Doppler devido ao movimento da estrela em torno do centro de massa. 

 

               Figura 14-5: Histograma das descobertas de planetas extrasolares. 
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14-4. Exobiologia 

A pergunta mais profunda feita pelos planetologistas é se outros planetas extrasolares 
possuem vida inteligente. Tentando responder esta pergunta, primeiramente observamos 
que uma miríade de planetas pode existir em sistemas extrasolares. Em segundo lugar, 
discutimos o que entendemos por vida e que condições a vida requereria para existir em tais 
planetas. 

O caso da estrela anã-marrom de Barnard é uma evidência importante; esta descoberta 
isolada estabelece que existem objetos do tamanho de planetas fora do Sistema Solar. 

A questão persiste: São os sistemas planetários comuns? A resposta parece ser sim, pelo 
menos fora dos sistemas binários e múltiplos de estrelas como TMR-1C em Touro e em 
torno de estrelas muito massivas com período de vida curto. Por outro lado se a estrela for 
muito pequena a sua luz será muito fraca e o planeta teria que descrever uma órbita muito 
próxima para obter suficiente energia da estrela e manter sua superfície aquecida. 

Não existe a priori nenhuma garantia de que planetas extrasolares possuem as condições 
mínimas para manter vida. 

Para ser "habitável", um planeta deve manter certas limitações de temperatura, pressão e 
composição atmosférica, abundância de água líquida, fluxo de energia na superfície etc. 

O astrofísico soviético Ambartsumian (1965) observa que os mais importantes parâmetros 
necessários para tornar um planeta "habitável" são: 

1. fluxo de energia da estrela central que incide sobre o mesmo. 

2. A cor da estrela, uma vez que os processos fotoquímicos necessários para a 
vida dependem da cor (isto é do comprimento de onda) da luz incidente. 

3. A idade da estrela. 

 

 

Figura 14-6: A primeira imagem direta de um planeta (8MJ) extrasolar orbitando uma estrela 

semelhante ao Sol, a 500 anos-luz de distância, foi confirmada na constelação do Escorpião, em 
2008. 
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Mas o que é vida? 

Vida, como nós a entendemos, não é um estado mas um processo. É uma série complexa 
de reações químicas baseadas em moléculas com carbono (orgânicas), através das quais a 
matéria é tomada viva e assim utilizada para contribuir para o crescimento e reprodução do 
sistema, com os produtos de sobra sendo expelidos. O sistema elementar no qual o 
processo ocorre é a célula - as coisas vivas conhecidas são compostas de uma ou mais 
células possuindo a habilidade de se reproduzirem. 

Uma célula é em essência um "invólucro" cheio com um intrincado sistema de moléculas 
orgânicas chamado protoplasma. É interessante observar que todos os elementos 
importantes nas moléculas orgânicas, a saber, C, H, O, N, P (todos com exceção do 
fósforo), são abundantes cosmicamente. 

Finalizando ao se tentar definir vida nós devemos levar em consideração alguns atributos, 
entre os quais se destacam: 

1. reprodução; 

2. crescimento; 

3. morte; 

4. manutenção de invólucro estrutural, ou superfície limitante e ambiente interno 
especial; 

5. percepção das condições ambientais externas e estímulos a elas; 

6. utilização de energia externa; 

7. armazenamento de energia; 

8. absorção de alimentos, ou seja matéria do ambiente externo; 

9. evacuação de matéria gasta para o meio externo. 

 

Os cientistas discutem outras características planetárias que são provavelmente raras 
no universo, mas que são vistas, cada vez mais, como cruciais para tornar a Terra tão 
favorável à vida complexa. Entre elas estão: 

 Uma órbita que mantém um planeta na distância certa em relação à sua estrela 
para assegurar que a água permaneça como um líquido e não como vapor ou 
gelo. 

 Uma grande lua na distância certa para minimizar as mudanças na inclinação 
do planeta, assegurando a estabilidade climática. 

 Carbono suficiente para auxiliar no desenvolvimento da vida, mas não tanto 
que permita condições de “estufa”, como as que ocorrem no superaquecido 
planeta Vênus. 
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Figura 14-7: Zona de habitabilidade no Sistema Solar. 

14-5. Exercícios 
 

Exercício 14.1 

 

  
 

 
 

 

 

a) Verifique a validade da terceira lei de Kepler, para os sete planetas 

extrassolares do Sistema Trappist-1. 

b) Faça um gráfico de P x a com os dados tabelados e calcule o expoente n da 

lei P = k an. 

c) Determine o albedo A de Bond para cada planeta. 

d) Indique quais planetas estão na zona habitável. 

Obs.: Te = 280 [(1-A)/r2]1/4, onde r = a é dado em UA.   

 

Planeta b c d e f g h 

P (dias) 1,51 2,42 4,05 6,10 9,21 12,35 20,4 

a x [10-3 UA] 11,11 15,21 21,44 28,17 37,1 45,1 63 

RP (RT = 1) 1,086 1,056 0,772 0,918 1,045 1,127 0,755 

Te (K) 400 342 288 251 219 199 168 
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CAPÍTULO 15: O SOL 
 

15-1. Introdução 

O Sol é a peça central do Sistema Solar. Vamos estudar nossa estrela mais próxima, antes 
de iniciarmos um exame detalhado dos planetas e outros corpos menores que os 
acompanham no espaço. Entender a origem do Sol, dos planetas e corpos menores é o 
objetivo principal da pesquisa planetária, ou planetologia, como veremos neste curso. 

A chave para reconhecer que as estrelas são como sóis, foi medir as suas distâncias, e 
assim determinar as suas potências reais emitidas, isto é, as suas luminosidades. 

Foi a partir do século XIX (1838), que foram efetuadas as primeiras medidas precisas das 
distâncias das estrelas, através da técnica de triangulação com alta precisão nos dados 
obtidos.  

15-2. Paralaxe Estelar 

É a mudança na posição aparente de 
uma estrela como resultado do 
movimento orbital da Terra em torno do 
Sol. É expresso quantitativamente pela 
metade do ângulo subentendido pelo 
diâmetro órbita da Terra T1T2 perpendicular 
à linha ligando a estrela e o Sol. Ele é 
dado por:  

β)/2α(180θ   

 

Onde os ângulos  e  são medidos nas 
duas posições T1 e T2 separadas por 6 
meses. A distância r da estrela ao Sol 

pode ser obtido a partir de a = r, onde a 

é o raio da órbita da Terra e  é 
expresso em radianos. 

A estrela com a maior paralaxe é Alfa 

Centauri (  = 0,76” ), e portanto a mais 
próxima a uma distância de  

luzanosUAmx
rad

ma
rra 










3,41072,21005,4

1085,4"76,0

10496,1 516

6

11

 

sendo que: 

1 radiano = 57,3 1 = 1,745x10-2 rad 

1” = 4,85x10-6  rad  0,76” = 3,686x10-6 rad 

Figura 15-1: Observando a Paralaxe Estelar (o esquema 

está fora de escala). 

 T1 

T2 





2
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15-3. Propriedades Básicas 

 MSol  
>
~  100 Mplanetas   2 x 1030 kg ou 2 x 1027 ton. 

 LSol  4 x 1026 Watts (luminosidade ou quantidade de energia constantemente  
     irradiada pela superfície solar 

 Diâmetro  1,4 x 109 m ou 109 DTerra (no céu, cerca de ½ ) 

 Tsuperficial ~ 5.800 K 

 Tnúcleo ~ 1,5 x 107 K 

 médio ~ 1,4 g.cm-3 

 Constante solar ( a 1 UA(1)  1,5 x 108 km)   1.370 Watts/m2 na Terra  
  1,359 x 106 erg cm-2 s-1 

 Protação  25 dias (no equador) 

  >
~ 30 dias (nos pólos) 

O fluxo total, isto é, a energia total irradiada por segundo por cm2 (lei de Stefan-Boltzmann) é 
dado por: 

4TF   (15-1) 

onde  = 5,67 x 10-5 erg cm-2  s-1 K-4 = 5,67 X 10-8 (W m-2 K-4 ). 

Então, a luminosidade, que é a energia total emitida pela superfície do Sol é: 

424 efSol TRL  = 3,82 x 1033 erg s-1 (15-2) 

onde Tef  é definida como sendo a temperatura de um corpo negro que emitiria a mesma 
energia total que um corpo emissor, como o Sol ou uma outra estrela. 

A energia por unidade de tempo e de área recebida num ponto à uma distância d do Sol 
será :  

24 d

L
F


  (15-3) 

A proximidade do Sol permite uma determinação precisa e direta das suas propriedades. 
Para uma medida de sua massa, a aceleração gravitacional experimentada na Terra pode 
ser utilizada. A órbita da Terra é quase circular e nós podemos tomar a aceleração radial 
produzida pelo Sol. Assim temos:  

2d

GM
a Sol  

(15-4) 

onde a é a aceleração, G a constante de gravitação (G  6,673 x 10-11 N m2 kg-2 ou  
6,673 x 10-8 dyn cm2 g-2 ) e d a distância "média" à Terra (1 U.A.). 

 

                                            
(1)

 U.A.  Unidade Astronômica (distância "média" da Terra ao Sol) = 1,49597870 x 10
11 

m. 
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Por outro lado, esta aceleração também pode ser expressa cinematicamente: 

d

v
a

2

  (15-5) 

onde v é a velocidade orbital da Terra em torno do Sol. 

Esta velocidade pode ser obtida a partir do período orbital e da distância Terra-Sol: 

16
13

109786,2
400.8625,365

10496,12

1

22 









 scm

sdias

cm

ano

d

P

r
v  

 

(15-6) 

E portanto a massa do Sol pode ser calculada: 

g
x

G

dv
MSol

33

8

13262

10989,1
10673,6

10496,1)109786,2(








 (15-7) 

Um valor mais preciso seria: gxMsol

3310991,1 . 

O raio R do Sol pode então ser determinado a partir da medida de seu semi-diâmetro (SD) 
angular: 

 1"  = 4,848 x 10-6 rad 
SDSol = 15' 59,63" 1'  = 2,909 x 10-4 rad 
 1°  = 1,745 x 10-2 rad 

cm
SDdSD

R SolSol
Sol

1010960,6
206265

60

"206265






  (15-8) 

onde o fator 206.265 corresponde ao número de segundos de grau contidos em um radiano. 

Se a massa MSol e o raio RSol são conhecidos, a gravidade superficial g é calculada a partir 
da definição: 

222

210

338

2
1074,2413.27

)10960,6(

1099,110673,6 






 smscm

x

R

GM
g

Sol

Sol  (15-9) 

 

Analogamente, temos que a densidade média pode ser estimada como: 

3

310

3
4

33

3

3
4

41,1
)1096,6(

1099,1 






 cmg

R

M

V

M

Sol

Sol

Sol

Sol
média

 (15-10) 

Define-se velocidade de escape como: 

1710 10177,6)1096,6413.272()2( 2
1

2
1

 scmRgv Sole
 (15-11) 
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ou ainda: 

17

10

338

10177,6
1096,6

1099,110673,622
2
1

2
1



























 scm

R

GM
v

Sol

Sol
e

 (15-12) 

 

O Sol emite radiação térmica aproximadamente como um corpo negro, e então pela lei de 
Wien, temos: 

     
T

μm2.898

T

cm0,2898

T

m0,002898
maxλ   (15-13) 

mm 6101   

A radiação solar tem um máximo na curva de Planck em 0,5 m (luz verde). Assim a 
temperatura superficial do Sol é 

KT
T

796.5
5,0

898.2898.2
5,0   (15-14) 

Compare este valor com aquele determinado anteriormente através da constante solar. 
Quanto mais alta a temperatura da fonte, mais curto é o comprimento de onda no qual a 
potência máxima é emitida. 

 

 

Figura 15-2: Irradiação de Corpo Negro 

obtida da lei de Planck (1899) – A lei de 
Planck, que descreve o espectro de emissão 

térmica, dá o fluxo F (em watts/m
2
 - equação 

acima) por centímetro de comprimento de 
onda. A linha tracejada representa o limite de 
validade da lei de Wien descrita pela equação 
(15-13). 

Lei de Planck: 
1

)1074,3(
439,1

58










 Te
F  



Planetas e Sistemas Planetários AGA0502 15-5 

 

15-4. Estrutura do Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

            Figura 15-4: Estrutura interna do Sol (diagrama fora de escala). 

Figura 15-3: Irradiação Solar e 

Radiação de Corpo Negro obtida 
da lei de Planck. 
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O Sol pode ser considerado formado pelas seguintes componentes: 

a. Fotosfera - é a "superfície" exterior do Sol, que emite quase toda a luz branca. 

 distância do centro  690.000 km 

 densidade 10-8 g.cm-3 

 temperatura  6.000 K 

 energia emitida  6,5 x 1010 erg.cm-2.s-1 

 espectro: contínuo 

Limites - logo abaixo da fotosfera há uma “zona de convecção”, em que a  
matéria está em movimento, conduzindo a energia para fora. 

- logo acima da fotosfera está a cromosfera. Define-se a divisão entre  
elas como o ponto em que a emissão do espectro contínuo iguala a 

emissão da linha H (vermelha). Na cromosfera, H > espectro 

contínuo. 

Fenômenos - granulação 
- manchas solares 

b. Cromosfera - região acima da fotosfera, visível em eclipses durante um tempo muito 

curto, de cor avermelhada, devido ao H. É uma faixa muito estreita, de 

transição entre a fotosfera e a coroa . 

 distância do centro aproximadamente 690.000 km 

 espessura aproximadamente 6.000 km 

 temperatura: varia de 6.000 K a 1.000.000 K, com a altura 
A temperatura varia em patamares, e não continuamente 
Logo após a fotosfera, a temperatura cai, depois sobe 

 espectro: varia com a altura ; descontínuo domina  
As seguintes linhas são observadas em função da altura: 

 H  -  12.000 km acima da fotosfera 

 H  -    9.000 km acima da fotosfera 

 H  -    8.000 km acima da fotosfera 
 H37  -       500 km acima da fotosfera 

 densidade: decresce exponencialmente com a altura 

Limites - a cromosfera se inicia no local em que a emissão do H domina o 

espectro; e termina no limite com a coroa, onde a emissão do H 
praticamente desaparece. 

Fenômenos - espículos = cabelos 
- plages = faculae = praias 
- grânulos (diferentes dos da fotosfera) 

c. Coroa - região superior que se estende a enormes distâncias do Sol, somente visível 
durante eclipses, pois emite luz muito fraca.  

 distância do centro: 700.000 km até o infinito 

 temperatura: o valor obtido depende do método empregado: 
Alargamento de linha -  2.000.000 K 
Gradiente de densidade -  1.600.000 K 
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Ondas de radio  -  1.500.000 K 
Equilíbrio de ionização  -     750.000 K 

 espectro: linhas de Fe, Ca, Al, Si, P, N e ainda muitas outras linhas 
desconhecidas 

 densidade de elétrons  109 cm-3  104 cm-3  a 10 RO 

 energia emitida: um milionésimo do total emitido pelo Sol 

 absorção: absorve emissões de rádio seletivamente, de acordo com a 
densidade 

 

15-5. Atmosfera Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15-6: Esboço mostrando alguns dos principais fenômenos solares e heliosféricos. 

Figura 15-5: A presença de 

linhas espectrais de átomos 
altamente ionizados no espectro 
coronal, mostra que a 
temperatura da coroa tem que ser 
altíssima. 
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Disco Solar ( Superfície) 

Vemos uma região onde a atmosfera solar é opticamente fina e, portanto, a profundidade 
óptica aumenta; inversamente, nas regiões opticamente espessas, a profundidade óptica 
diminui. 

A atmosfera solar muda de opticamente fina para opticamente espessa em apenas 500 km. 
Esta distância é relativamente pequena ( ~ 0,07% do raio solar), dando a aparência de um 
contorno nítido  do Sol ou fotosfera (definida como sendo onde a profundidade óptica em 
5.000 Å é unitária). 

A temperatura efetiva da fotosfera pode ser determinada pela aproximação de Eddington: 

KTTef 770.5
3

2 


 (15-15) 

e a profundidade óptica dada por: 

 


s

o
ds   (15-16) 

Onde  (cm2 g-1) é o coeficiente de absorção ou opacidade. 

A opacidade de um gás depende da sua composição, densidade e temperatura. 

Na fotosfera solar, onde a densidade é  = 2,5 x 10-7 g.cm-3, a opacidade (em  = 5.000 Å) é 

5000 = 0,264 cm2.g-1. 

Vamos determinar a distância característica percorrida por um fóton neste nível da fotosfera 
antes de ser removido do feixe 

kmcmx

cm

g
xx

g

cm
1521052,1

105,2264,0

111 7

3

7
2

5000










  (15-17) 

A profundidade óptica é uma função não somente da distância que um fóton deve viajar até 
a superfície do Sol, como também a opacidade depende do comprimento de onda do 
material. Conseqüentemente, fótons podem se originar ou serem absorvidos em diferentes 
profundidades físicas na atmosfera, dependendo dos seus comprimentos de onda. 

Cromosfera: Intensidade de 10-4 daquela da fotosfera. 

 Estende-se 2.000 km acima da fotosfera. A densidade relativa cai de 104  

 A temperatura aumenta de 4.400 K para ~ 25.000 K 

Região de Transição: Acima da cromosfera, a temperatura sobe rapidamente, alcançando 
mais de 106 K em somente algumas poucas centenas de quilômetros. 

 

Coroa 

Quando a Lua oculta completamente a fotosfera, durante um eclipse solar total, a radiação 
proveniente de uma coroa difusa se torna visível. 
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A coroa, localizada acima da região de transição, se estende para fora no espaço por vários 
raios solares e tem uma liberação de energia cerca de 106 vezes menos intensa do que 
aquela da fotosfera. Devido a densidade da coroa ser tão baixa (~105 partículas.cm-3 ), ela é 
essencialmente transparente à maior parte da radiação eletromagnética (com exceção das 
ondas longas de radio) e não está em equilíbrio termodinâmico local ( ETL ). Para gases que 
não estão em ETL, uma temperatura absoluta não é estritamente definível.  

Porém, pode-se inferir valores de temperatura na cooa, a partir da observação da presença 
de elementos químicos na mesma. Por exemplo, a presença de linhas do Fe XIV no 
espectro atômico, indica temperaturas maiores do que 2x106 K ( na coroa E que se 
sobrepõe às coroas K e F ).  

Ao contrário da fotosfera, a coroa solar é uma fonte de radiação em comprimentos de onda 
de rádio. A variação na forma da coroa, assim como em outras atividades solares, é devido 
à estrutura dinâmica do campo magnético solar. 

 

Vento Solar 

O vento solar é um fluxo contínuo de íons e elétrons que escapa do Sol e se move através 
do espaço interplanetário. 

Figura 15-8: Eclipse total do Sol de 12 de novembro 

de 1966, inteiramente visível no sul do Brasil. 
Detalhes à respeito deste eclipse foram publicados, 
na época, em separata, pelo IAG-USP. 
 

 

Figura 15-7: A coroa solar e a sonda Pioneer 5 

durante o eclipse solar total de 30 de maio de 1965. A 
imagem da coroa solar pode indicar a configuração 
do campo magnético solar, através dos raios que 
podem ser vistos emergindo dos pólos norte e sul do 
Sol (foto tirada pela NASA durante a expedição 
aerotransportada do eclipse solar total de 1965).  
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Conseqüências do vento solar produzido, na Terra: auroras (boreal e austral) e 
Tempestades Magnéticas. 

Os cinturões de radiação de Van Allen proporcionam a interação entre os íons do vento 
solar e o campo magnético terrestre. 

Características do vento solar a 1 U.A.:  Velocidade = 200 km.s-1 a 700 km.s-1  
Temperatura cinética =  1 x 105 K (elétrons)  
    4 x 104  K (prótons) 
Densidade de íons = 7 cm-3  

Diâmetro da Heliopausa = ~ 80 U.A. – 170 U.A. 

A região do espaço onde a atmosfera do Sol combina-se com o espaço interestelar. A 
posição da heliopausa depende da intensidade do vento solar e das propriedades locais do 
meio interestelar 

15-6. Manchas Solares 

A mancha solar é um fenômeno fotosférico; observa-se com luz integrada, como uma figura 
mais escura do que a superfície solar, e portanto é mais fria do que o resto da superfície 
(uns 1.000 K de diferença). 

Morfologicamente, possui duas partes: 
umbra e penumbra. A umbra é central, mais 
escura. A penumbra é mais clara e aparece 
estriada. Há um limite bem nítido entre a 
umbra e a penumbra. 

As manchas duram de poucas horas até 
cerca de 2 meses. Crescem rapidamente em 
1/3 de sua vida, atingindo a área máxima. 
Depois diminuem de tamanho. Podem 
aparecer sozinhas e em grupos. Há uma 
grande tendência para a aparição em pares, 
na mesma latitude, com uma separação da 
ordem dos diâmetros. Posteriormente, elas 

tendem a se afastar. 

Manchas típicas têm raio de 10.000 km. 
Há manchas de até 50.000 km, que apresentam forma distorcida e irregular. 

As manchas ocorrem principalmente entre as latitudes de 30o e 8o e -30º e -8º. A freqüência 
de aparição de manchas varia com um período de aproximadamente 11 anos, que é 
chamado de “ciclo solar”. No início de um ciclo, as manchas aparecem no norte e no sul, a 
aproximadamente 30o. Depois, aparecem manchas mais próximas do equador, e 4,5 anos 
depois do início, a freqüência de aparição das manchas é máxima, a 16o do equador. Daí a 
mais 4,5 anos, começam a aparecer manchas na latitude de 30o , e as próximas do equador, 
são cada vez menos freqüentes. Daí a mais uns dois anos não são observadas manchas 
perto do equador, e o ciclo se repete. 

Na época de máximo do ciclo solar (quando há mais manchas) há aumento de outros 
fenômenos solares (flares, prominências). 

      Figura 15-9: Mancha solar imageada com um filtro H
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Nas manchas solares há sempre fortes campos magnéticos, cujo valor máximo depende do 
raio máximo da mancha: 

Raio (km) 3.000 5.000 8.000 11.000 15.000 20.000  
Campo Magnético (gauss) 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

Raramente o campo magnético é superior a 3000 gauss, mesmo para manchas maiores. 

Quando duas manchas aparecem próximas, têm polaridades opostas (90% dos grupos de 
manchas são bipolares). 

Em geral, durante um ciclo, no hemisfério norte sempre a mancha que está na frente do 
grupo tem a mesma polaridade; no hemisfério sul, a polaridade é oposta à do norte. A 
polaridade é invertida em cada ciclo solar. Só 3% dos grupos têm polaridade que não 
obedece à esperada. 

Observou-se que há fluxo de matéria para fora das manchas. No limite da mancha o 
material flui com velocidade média de ~ 2 km.s-1 (efeito Evershed, ver abaixo). 

Existe uma estrutura celular da fotosfera solar visível a alta resolução espacial, chamada de 
granulação, observada recentemente, mesmo na umbra da mancha. 

Existem pequenas manchas solares sem penumbra (poros). Poros maiores do que uns 5” 
de arco (umas 3 vezes o diâmetro da granulação fotosférica) já começam a mostrar uma 
penumbra. Fotografias na região violeta do espectro mostram que as manchas solares são 
cercadas por regiões mais brilhantes. Quando o grupo de manchas está bem desenvolvido, 
essas manchas formam um anel irregular. 

Todas as manchas solares começam a partir de poros, no primeiro dia já adquirem 
penumbra. Embora a penumbra seja bem separada da umbra, geralmente ela contém 
projeções da umbra, filamentos e detalhes brilhantes. Algumas vezes os filamentos escuros 
da penumbra penetram na fotosfera exterior à mancha. Os filamentos escuros podem durar 
até várias horas. Supõe-se que os filamentos poderiam ser devidos ao movimento de 
matéria da umbra; nesse caso seriam estruturas tubulares, e durariam o tempo necessário 
para que o material (uma porção de matéria) passasse da umbra à fotosfera. Isso estaria 
relacionado ao efeito Evershed. 

A granulação existe nas manchas e poros; mas é diferente, já que parece ser um pouco 
mais espaçada e com tempos de vida enormes em comparação com as outras, comuns: 
comuns - 10 min.; da umbra até 100 min. São também menores: granulação facular - 2 horas. 

No interior da umbra, atravessando-a, pode haver “light bridges” - partes, claras, finas, 
granuladas. Aparecem geralmente no final da vida da mancha, e podem anunciar a divisão 
em dissolução da mancha. 

Observando-se o movimento de rotação solar, e o conseqüente movimento das manchas 
solares, nota-se que a largura da penumbra aparente diminui mais rapidamente quando está 
mais longe do limbo, do que perto. Isso é ilustrado na figura abaixo onde o A’N’ < AN. Esse 
efeito, chamado de efeito Wilson, está relacionado à estrutura tridimensional da mancha. 
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     Figura 15-10: Efeito Wilson de assimetria na geometria espacial da mancha solar nas 

proximidades do bordo (diagrama fora de escala). 

 

Temperatura da umbra em função do diâmetro 
 

diâmetro (") 10” 20” 30” 40” 50” 60” 0” (fotosfera) 
D (10

3
km) 7,251 4,5 21,7 29 36 44 0 

Tef (K) 5200 4700 4300 4200 4100 4000 5800 

 
 Condutividade elétrica 

(e.s.u.) 
Resistividade 

(.m) 

umbra 1010 a 1011 108 - 107 
fotosfera 1011 a 1013 107 - 105 
solução saturada  
de NaCl (15 oC) 

1,8 x 1011 5 x 106 

Mercúrio 9,6 x 1015 94 
 

Efeito Evershed: evidência espectrográfica de que o movimento dos gases na penumbra 
das manchas solares é radialmente para fora. As velocidades radiais são maiores próximo 
do limbo solar e menores no centro do disco. A velocidade na fronteira da mancha com a 
fotosfera não é nula; no centro da penumbra, 2 km/s. Na fronteira da umbra com a 
penumbra, 1 km/s. 

A velocidade máxima do efeito Evershed é proporcional ao tamanho (raio) da umbra: 

v = 0,12 a + 0,56 [km/s], onde a é o raio em segundos de arco. 

Em manchas grandes, o ponto de velocidade máxima fica dentro da penumbra, e em 
pequenas, fora. 

Na cromosfera, há um movimento para dentro da mancha, apesar disso, não se nota 
perturbação alguma da granulação fora da mancha. 

A velocidade é maior a grandes profundidades da fotosfera ou alturas, na cromosfera. 

 

  

 

Figura 15-11: Efeito Evershed (diagrama fora de escala). 

cromosfera 

fotosfera 
penumbra umbra 
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Fenômenos Relacionados às Manchas 

Faculae, visíveis com luz integrada, sempre são encontradas junto a manchas. São bem 
visíveis perto do limbo. Da mesma maneira, é raro observar faculae sem manchas solares 
associadas - exceto nos pólos. Também poros estão em geral associados à faculae. Talvez 
o material da faculae fique acima das manchas (a uma altura ~ 1.200 km), segundo 
Lenghead e Brag. 

Faculae cromosféricas estão igualmente associadas às manchas. Têm uma vida maior do 
que as manchas solares. Aparecem algumas horas antes do aparecimento de manchas. 
Inicialmente, concentram-se em regiões muito compactas, visíveis com a linha K do Ca II; 
depois se espalham por toda a área do grupo de manchas. 

As “light-bridges” que atravessam manchas parecem ser iguais às faculae. 

Em regiões não perturbadas do Sol, são visíveis elementos escuros, redondos, na 
cromosfera, distribuídos ao acaso. Na proximidade de manchas, no entanto, eles se 
deformam e se orientam. Suas dimensões se tornam de ~ 1.500 x 20.000 km. Podem formar 
estruturas, por sua orientação, de quatro tipos: a) uma estrutura confusa, desordenada, no 
caso de grupos de manchas complexas; b) uma estrutura semelhante a limalha de ferro 
sobre um ímã, no caso de grupos bipolares; c) uma estrutura de redemoinho, no caso de 
manchas isoladas; d) uma estrutura radial, também no caso de manchas isoladas. A 
interpretação pode ser magnética ou hidrodinâmica. 

 

Campo Magnético em Manchas 

 

Figura 15-12: Campo magnético em manchas (diagrama fora de escala). 

O campo magnético é simétrico em relação ao eixo central da mancha. O valor máximo do 
campo é no centro da umbra, onde as linhas de força são verticais. No limite entre a 
penumbra e a fotosfera, o ângulo das linhas de força com a vertical é de 70o, e o campo 
muito pequeno. Na umbra, o campo é praticamente constante. No limite da penumbra, o 
campo é em geral de 300 gauss, para manchas grandes ou pequenas. 

Nos lugares onde o campo é máximo, a intensidade luminosa emitida é máxima. 

Acima das manchas, o campo diminui aproximadamente 0,5 gauss/km. 

Foram observadas linhas de força horizontais na umbra, ainda não explicadas 
perfeitamente. Parece que em algumas manchas há linhas de força que saem e entram na 
mesma umbra. 
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Evolução de Manchas, e Fenômenos Relacionados 
 

Dia Manchas 
Solares 

Faculae Flares Campo 
magnético 

Filamentos Coroa 

1  Aparece um 
ponto brilhante, 

visível em H, K, 
e no caso de 
estar perto do 
limbo em luz 
branca. 

 A componente 
longitudinal do 
campo cresce 
até uma 
intensidade > 
50 Gauss. 

  

2 Aparece a 
primeira 
mancha, no 
lado oeste da 
região facular. 

Faculae 
aumentam, 
em tamanho e 
brilho. 

   Brilho 
aumenta em 

5303 e luz 
integrada. 

3 Outra (ou outras) 
manchas, de 
polaridade 
oposta 
aparecem no 
lado leste. 

Faculae 
continuam a 
aumentar, 
principalmente 
em K. 

 A área 
ocupada pelo 
campo 
aumenta. 

 Brilho continua 
a aumentar. 

4 Mancha 
principal 
(oeste) forma 
penumbra. 

Cobrem uma 
área cada vez 
maior em 
torno das 
manchas. 

São 
observadas as 
primeiras 
flares.  

O campo se 
torna 
claramente 
bipolar, e sua 
área aumenta. 

Aparecem 
filamentos 
pequenos e 
instáveis, perto 
da mancha 
principal. 

Brilho ainda 
aumenta. 
Aparece 
emissão na 

linha 5694. 

5 Outras manchas 
formam 
penumbra. 
Aparecem 
numerosas 
manchas 
pequenas, em 
torno das 
maiores (até 20) . 

 Atividade de 
flares aumenta 
. 

  Aparecem 
condensações 
em forma de 
loops, visíveis 

em H e 

5303. 

6-13 O grupo atinge 
sua área 
máxima. 

O brilho 
continua 
aumentando. 

Atividade de 
flares atinge o 
máximo. 

Área do 
campo 
magnético 
continua 
crescendo. 

 Condensações e 
movimentos 
violentos, visíveis 

em H, 5303, 

5694 e luz 
branca. 

14-30 Desaparecem 
todas as 
manchas, 
exceto a 
principal 
(oeste). 

Faculae K são 
agora muito 
extensas, mas 

em H 
começam a se 
desintegrar. 

Diminui a 
atividade de 
flares. 

O fluxo 
magnético 
atinge seu 
valor máximo. 

Aparece um 
filamento estável, 

L  50.000 km, 
que aponta para 
a mancha 
sobrevivente. 

Corona ainda 
brilha em 

5303, mas 
começa a 
decair em luz 
branca. 

30-60 Lentamente, 
desaparecem 
as manchas 
sobreviventes. 

Diminui o 

brilho em H e 
K. 

 O campo ainda 
é detectável, 
mas mostra 
agora uma 
distribuição 
irregular. 

Filamento 
aumenta em 
comprimento, 
devido à 
rotação, e divide 
o grupo em dois. 

Diminui o 

brilho em  
5303. 

 

60-100  O brilho em H 
desaparece. 
Faculae em K 
se 
desintegram. 

 O campo 
ainda é 
detectável. 
Pode durar 
mais 100-250 
dias. 

Filamento 
alcança 
comprimento 
máximo. Está 
quase paralelo 
ao equador. 
Desintegra-se 
junto com o 
campo. 
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15-7. O ciclo Solar 

 

Figura 15-13: Ciclo de 11 anos - O número de manchas e a emissão em 10 cm atingem valores 

mínimos no começo de cada ciclo; depois crescem em fase até o máximo, declinando novamente 
ao mínimo ao cabo de 11,2 anos em média. O nível máximo de atividade varia de um ciclo para 
outro. No começo do ciclo, quando a quantidade de manchas é mínima, poucas aparecem em 
altas latitudes heliográficas (acima de 30

o
) nos dois hemisférios. À medida que o ciclo vai 

evoluindo as manchas começam a aparecer cada vez mais perto do equador. Esse 
comportamento é ilustrado através do diagrama da borboleta na parte superior da figura. 

Manchas Solares - foi Galileu quem fez a primeira observação telescópica de manchas 
solares. Observações confiáveis realizadas durante os dois últimos séculos indicam que o 
número de manchas solares é aproximadamente periódico, variando de um mínimo a um 
máximo e passando por um mínimo novamente em aproximadamente 11 anos. A latitude 
média da formação das manchas solares também é periódica, novamente em um ciclo de 
11 anos. As manchas solares tipicamente sobrevivem não mais do que um mês. Durante 
sua vida, uma mancha solar permanecerá a uma latitude constante, embora sucessivas 
manchas solares tendam a se formar em latitudes progressivamente mais baixas, movendo-
se dos pólos para o equador. À medida que as últimas manchas solares de um ciclo 

desaparecem próximo do equador solar, um novo ciclo tem inicio próximo de  40 (norte e 
sul) do equador. As manchas solares estão geralmente localizadas em grupos. O maior 
número de manchas (máximo das manchas solares) tipicamente ocorre em latitudes 
intermediárias. 

A chave para se compreender as manchas solares está nos seus fortes campos 
magnéticos, cuja intensidade é de milhares de gauss e polaridade, podem ser medidas 
através da observação do efeito Zeeman, (separação de linhas espectrais resultante da 
passagem de um feixe de luz através de um campo magnético). A reversão de polaridade 
sempre ocorre durante o mínimo de manchas solares, quando as primeiras estão 
começando a se formar nas latitudes mais altas. 

Por esta razão, o Sol é dito ter um “ciclo de 22 anos” quando as polaridades do campo 
magnético são consideradas. 

Para entender todos os fenômenos associados com o ciclo solar de 22 anos, devemos 
entender o mecanismo de geração do campo magnético solar e sua interação com os gases 
ionizados do interior e da atmosfera solar. 
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A aparência escura das manchas solares é devido às suas temperaturas mais baixas (3.900 K), 
comparadas com a temperatura efetiva do Sol de 5.770 K. 

Quando existe um numero elevado de manchas solares, a luminosidade solar é diminuída 
de cerca de 0,1%. 

 

Figura 15-14: O ciclo de 22 anos - Numa mancha, as duas polaridades 

magnéticas geralmente se dispõem ao longo de uma linha quase 
paralela ao equador. Como as manchas giram com o Sol, pode-se 
distinguir a polaridade que vai a frente e a que vai atrás. Dentro de um 
ciclo de 11 anos, em todas as manchas de um dado hemisfério solar, a 
polaridade que vai a frente é a mesma (S, por exemplo). Em todas as 
manchas do outro hemisfério a polaridade que vai a frente será invertida 
(N, no caso da figura). Mais ou menos no meio do ciclo, quando a 
atividade é máxima, o campo polar se anula e inverte de polaridade. No 
ciclo seguinte as polaridades das manchas estarão invertidas. Portanto o 
ciclo magnético é de 22,4 anos. 

 

Erupções Solares – São eventos que liberam entre 1024 e 
1032 ergs de energia em intervalos de tempo variando de alguns minutos a mais de uma 
hora. As dimensões físicas de uma erupção são descomunais, com uma erupção grande 
alcançando 100.000 km em comprimento. Nas erupções maiores, as partículas carregadas 
ejetadas (principalmente prótons e núcleos de hélio, podem alcançar a Terra em 30 minutos 
provocando interferência nas comunicações e criando um problema muito sério para os 
astronautas, devido à radiação cósmica solar composta de prótons acelerados a altíssimas 
velocidades. 

 

 
                   
 
                 Figura 15-15: Relação entre atividade de flares e área do grupo de manchas solares. 
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Figura 15-16: Média mensal do número de manchas solares. 

 

 
15-8. Exercícios  
 

Exercício 15.1 
Entre no portal http://www.spaceweather.com/java/archive.html com as seguintes datas: 
30/maio/1965 (ref. Figura 15-7), 12/nov/1966 (ref. Figura 15-8) e 20/maio/1947. Imprima os 
correspondentes gráficos de número de manchas solares. O que se pode concluir sobre o 
ciclo solar naquelas épocas? 

 

Exercício 15.2 

Na construção de uma câmara fotográfica, tipo “caixa”, para observação do Sol, foi utilizada 
uma lente convergente de 20 cm de diâmetro e 20 cm de distância focal para “queimar” uma 
placa fotográfica colocada no plano focal da lente, cujo eixo óptico era paralelo aos raios do 
Sol. 

Sabe-se que a intensidade da radiação solar na superfície da Terra é da ordem de 500 
W/m2, que o diâmetro do Sol é de 1,4 x 106 km e que a distância do Sol à Terra é de 
149 x 106 km. 

Qual a densidade superficial de energia incidente por unidade de tempo na placa fotográfica, 
na região da imagem? 

Supor que não há absorção nem reflexão na lente, que não há aberrações cromáticas e 
nem esféricas e que a densidade de energia na imagem é uniforme. 

Haverá “absorção” de quantidade de movimento pela lente? Justificar. 

http://www.spaceweather.com/java/archive.html
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Figura 15-17: Um projetor simples para desenhar manchas solares. 

 

Exercício 15.3 

O fluxo de radiação solar incidente sobre o raio médio da órbita terrestre é G   1401,9 
W/m2. A partir deste dado, determinar o fluxo de radiação solar nas vizinhanças (a) do 
planeta Mercúrio, cujo raio médio da órbita é 5,794 x 1010 m; (b) do planeta Plutão cuja 
órbita tem raio médio de 5,956 x 1012 m; (c) idem para os demais planetas que compõe o 
Sistema Solar. 

 

 

Exercício 15.4 

Um satélite esférico, de diâmetro D, está em órbita terrestre e revestido por um material 

difusor cuja absortividade espectral é  = 0,6 para   3 m e   0,3 m para   3 m. 
Quando o satélite está no lado “escuro” da Terra, a irradiação que recebe provém 
exclusivamente da superfície terrestre. Pode-se admitir que essa radiação seja constituída 
por raios paralelos e que a irradiância seja GT = 340 W/m2. No lado “iluminado” da Terra, o 
satélite recebe a irradiação terrestre GT e também a solar Gs = 1.368 W/m2. A distribuição 
espectral da radiação da Terra pode ser assimilada à de um corpo negro a 280 K e a 
temperatura do satélite fica, por hipótese, abaixo de 500 K. 

Qual a temperatura do satélite, em estado permanente, no lado escuro da Terra e no lado 
iluminado da Terra (figura 15-18)? 
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Figura 15-18 

 

Exercício 15.5 

Considerando que a fotosfera do Sol está a uma temperatura de 6000 K, deveria a excitação 
colisional  ou radioativa, ser a mais importante na excitação de átomos de hidrogênio para o 
nível (n = 2)? 

 

Exercício 15.6  

Usando os dados sobre o vento solar dados neste capítulo, determine a taxa média de 
perda de massa no Sol (MSol /ano) a partir: (a) do vento solar; (b) da geração de energia.  

 

Exercício 15.7 

O Sol pode ser considerado um corpo negro na temperatura de 5800 K. Seu diâmetro é 
1,39 x 10 m e sua distância da Terra é 1,5 x 10 m. 

a) Qual é a intensidade radiante total (W/m²) da luz solar na superfície da Terra? 

b) Que pressão de radiação seria exercida sobre uma superfície perfeitamente absorvente, 
colocada perpendicularmente à linha Terra-Sol? 

c) Uma superfície plana em um satélite que olha o Sol tem uma absortividade unitária. Se 
ela radia para todo o espaço o calor absorvido da luz solar, qual seria a sua 
temperatura? Obs.: A intensidade total de luz solar é 1,4 kW/m². 
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Exercício 15.8 

A densidade de fluxo observada no Sol em = 300 nm é 0,59 Wm m . Determine a 

temperatura de brilho do Sol neste comprimento de onda. 

 

Exercício 15.9 

Use a equação de equilíbrio hidrostático para estimar a pressão no centro do Sol. Qual é a 
sua temperatura? 

 

Exercício 15.10 

A constante solar, isto é, a densidade de fluxo e radiação na distância da Terra é  
1390 Wm . Determine a densidade de fluxo na superfície do Sol, quando o diâmetro 

aparente do Sol é 32’.

Exercício 15.11 

No equador do Sol a velocidade angular média é 14,37° por dia. Em 25,05 dias uma das 
manchas, visível próxima do equador, descreve um arco de 361,5°. Qual é a velocidade de 
deslocamento desta mancha em km/s?  

 

Exercício 15.12 

O movimento de rotação do Sol é no mesmo sentido que o de rotação e translação da Terra. 
Ao contrário da Terra, o período de rotação do Sol varia com a latitude. O movimento 
gradual das manchas solares através do disco solar, é um efeito bem conhecido da rotação 
do Sol. A velocidade de rotação do Sol em uma determinada latitude pode ser obtida através 
do efeito Doppler.  

 
Posição da Mancha Solar Período de Rotação  (grau/dia) 2(Å) (Å) linha Fe 

Equador 25 dias 14,37 0,0850 6290,974 

35° 27 dias   6290,974 

75° 33 dias   6290,974 

 

Exercício 15.13 

Algumas prominências são ditas terem velocidades maiores do que a velocidade de escape 
do Sol na cromosfera. Qual é o valor da velocidade crítica?  

 

Exercício 15.14 

Usando os dados sobre o vento solar, calcule a taxa média de perda de massa do Sol 
(M/ano) a partir: 

a) do vento solar; 

b) da geração de energia. 
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RESPOSTAS DE EXERCÍCIOS SELECIONADOS 

CAPÍTULO 2 
Exercício 2.1: MJ =1,9x1027 kg, MSOL =2,0x1030 kg 

Exercício 2.2: S=583,92 dias 

Exercício 2.3: a) 0,0057m/s2;  b) 0,0181 m/s2 

Exercício 2.5: v=385051 km/h; d=1670 km 

CAPÍTULO 3 
Exercício 3.2: a) 99,87%; b) 0,13%; c) 3,137x1050 gc m2/s: d) 99,5%; e) 0,5%  

Exercício 3.3: a) 3,1373x1043 kg m2/s; b) 3,1338x1043 kg m2/s 

Exercício 3.4: a) 1,68x1041 kg m2/s; b) 4,48x1038 kg m2/s; c) 7,05x1031 kg m2/s 

CAPÍTULO 4 
Exercício 4.3: 

Mercúrio: a) 4,59x1010 m; b) 6,98x1010 m; c) –3,74x1031 J; d) 9,955x1038 m2 kg/s; e) 7,60x106 

s; f) 4,35x104 m/s; 6,61x104 m/s 

Terra: a) 1,47x1011 m; b) 1,52x1011 m; c) –2,64x1032 J; d) 2,718x1040 m2 kg/s; e) 3,16x107 s; f) 

2,92x104 m/s; 3,02x104 m/s 

Marte: a) 2,07x1012 m; b) 2,49x1012 m; c) –1,85x1031 J; d) 3,445x1039 m2 kg/s; e) 5,94x107 s; 

f) 2,19x103 m/s; 2,64x103 m/s 

Exercício 4.4: T=1,765 h 

CAPÍTULO 5 
Exercício 5.1: =0,1’56,3” 

Exercício 5.2: a) r=0,735; b) gM=3,7m/s2; c) ve=5,0 km/s 

Exercício 5.3: Tp=711 K; Ta=577 K; dia=4,1 µm; noite =29 µm;  Edia=1,4x104 W/m2; 

Enoite =5,67 W/m2 

Exercício 5.4: a) GMERCÚRIO =9,156x103  W/m2; b) GPLUTÃO=0,867 W/m2 

Exercício 5.5: a) PR=PT= 27,32 dias; b) v=3,85x105 km/h; c) d=1670 km 

Exercício 5.6: a) rT=3,46x105 km; b) W=6,11x107 J: c) v=1,1x104 m/s 
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CAPÍTULO 6 
Exercício 6.1: maior que o raio da órbita de Io ; L~9x10-6 L 


; T~400 K 

Exercício 6.2: i /e~2; v i=20,9 km/s; v e=16,6 km/s; 6,5x10-3 nm 

Exercício 6.3: Pi=5,36 h; Pe=14,84 h 

Exercício 6.4: D=10,44x104 km 

 

Capítulo 7 

Exercício 7.5: Binterno~ 1,2x10-5 T; Bexterno~ 9,3x10-7 T; r=1000 km 

Exercício 7.6: BVênus= 0,4x10-8 T; BMarte= 1,5x10-6 T 

Exercício 7.7: tanto a magnetosfera da Terra como a de Júpiter, são cerca de 10 vezes 

maiores que os raios dos planetas. 

Exercício 7.8: r=1 km; P= 6,57x10-4 s 

CAPÍTULO 8 
Exercício 8.1: µ>1,296 g/mol portanto He (µ = 4,0 g/mol) e H2 (µ = 2,0 g/mol) são retidos. 

Exercício 8.2: M=5,28x1018 kg 

Exercício 8.3: vrms (H2O) ~ 0,15 vesc portanto a água poderia escapar da exosfera em bilhões 

de anos. 

CAPÍTULO 9 
Exercício 9.1: Ec = 1,284x1032 J, Ep = 3,73x1032 J 

Exercício 9.2: Arizona D = 47 m; Tunguska D = 66 m 

Exercício 9.3: D=128 m 

Exercício 9.4: RA=291 m 

CAPÍTULO 10 
Exercício 10.1: I = 9,74x1037 m2/kg; L= 7,1x1033 m2kg/s; Ec = 2,56x1029 J; 

t = 27691,5 anos 

Exercício 10.3: Ixx = Iyy = Izz = 2/5 mr2 

Exercício 10.4: mT=5,94x1024 kg 

Exercício 10.5: k = 1,83x104 W/mK 

Exercício 10.6: Terra pc = 3,45x1011 N/m2; Lua pc = 9,43x109 N/m2; 

Exercício 10.7: mT = 5,91x1024 kg; pc = 1,013x1012 N/m2; pc=1.66x1011 N/m2 



Planetas e Sistemas Planetários                               AGA 0502                                Amaury A. de Almeida 1-3 

CAPÍTULO 11 
Exercício 11.1: a1/4 = 2,06 UA; a1/3 = 2,5 UA; a2/5 = 2,82 UA; a1/2 = 3,28 UA;  

a1/1 = 5,20 UA 

Exercício 11.2: v = 50,78 km/s 

Exercício 11.3: e=0,667; a=3 UA; T=5,2 anos; Tp=326,5 K; Ta=147 K 

Exercício 11.4: A = 0,667; R = 186 km 

Exercício 11.5: p = 0,15  R = 101 km; p = 0,075  R = 143 km; 

p = 0,30  R = 72 km; 

Exercício 11.6: a=1,4583 UA; e=0,223; Q=1,7835 UA  

Exercício 11.7: ra= 184 UA; va= 20 m/s; d = 0,0186  

CAPÍTULO 15 
Exercício 15.2: a) D=0,0188 W/m3, b) não haverá absorção de quantidade de movimento 

pela lente, porque não há absorção de energia radiante, há conservação de energia, logo há 

conservação de quantidade de movimento.  

Exercício 15.3: Vênus: 2636 W/m2; Marte: 591 W/m2; Júpiter: 50,9 W/m2; Saturno: 15,03 

W/m2; Urano: 3,73 W/m2; Netuno: 1,52 W/m2 

Exercício 15.11: v= 2,03 km/s 

Exercício 15.12: 13,33 grau/dia, 0,06445 ; 10,91 grau/dia, 0,01667  

Exercício 15.13: v= 620 km/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















	cap17.pdf
	Scan0001.tif
	Scan0002.tif
	Scan0003.tif
	Scan0004.tif
	Scan0005.tif
	Scan0006.tif
	Scan0007.tif




