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RESUMO

Este trabalho resulta de um levantamento bibliográ�co sobre o tema de Exoplanetas.
Frente a isso, buscou-se em cada capítulo descrever os assuntos relevantes dentro da as-
tronomia sobre as descobertas, começando na antiguidade quando o homem começou a
levantar a cabeça para o céu e então ver quais in�uências os eventos naturais faziam em
suas vidas. Quanto mais se descobria mais questionamentos faziam-se. A partir do que
descobriam iam com isso fazendo grandes avanços para a ciência. E esses avanços, claro
resultou em métodos para que os cientistas �zessem as primeiras descobertas de planetas,
primeiramente dentro do nosso sistema solar e posteriormente à outros sistemas solares
apesar das grandes distancias astronômicas. E desde então começou-se também os estu-
dos para esses novos planetas, analisando-os e classi�cando-os conforme os parâmetros
planetários do nosso Sistema Solar. E assim poder con�rmar se existe algum planeta
com as características da Terra e se é habitável, mas para este planeta ser habitável tem
que orbitar uma estrela da classe espectral F, G, K e M e além disso, estar dentro de
uma área denominada zona habitável. Onde se casso o planeta estiver fora desta zona,
seria impossível para o desenvolvimento da vida, como a conhecemos.

Palavras-chave: Exoplanetas � Efeito Doppler � Trânsito � Microlente � Classi�ca-
ção � Zona Habitável.



ABSTRACT

This work results from a bibliographical survey on the subject of Exoplanets. In view
of this, it was sought in each chapter to describe the relevant issues within astronomy
about the discoveries, beginning in antiquity when the man began to raise his head to
heaven and then see what in�uences the natural events made in their lives . The more
we discovered, the more questioning they made. From what they discovered, they were
doing great advances to science. And these advances, of course, resulted in methods for
scientists to make the �rst discoveries of planets, �rst within our solar system and subse-
quently to other solar systems despite the great astronomical distances. And since then
the studies for these new planets began, analyzing them and classising them according
to the planetary parameters of our solar system. And so be able to con�rm if there is
any planet with the characteristics of the earth and if it is habitable, but for this planet
to be habitable has to orbit a star of the spectral class F, G, K and M and also be within
an area called habitable zone. Where if I marry the planet is outside this area, it would
be impossible for the development of life, as we know it.

Key-words: Exoplanets � Doppler e�ect � Transit � Microlents � Classi�cation �
Habitable Zone.
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Introdução

�Talvez ainda não tenha chegado a hora. Mas esses outros mundos- promissores opor-
tunidades ilimitadas- acenam, chamando-nos.�
Carl Sagan.

Há muito tempo o ser humano busca por respostas a perguntas do tipo: Para onde va-
mos? De onde viemos? Estamos sozinhos? Estas são perguntas que instigam os cientistas
a desenvolver novas tecnologias que permitam uma melhor investigação do Universo. E
é justamente através destes avanços que atualmente somos capazes de detectar planetas
fora do sistema solar (exoplanetas) e discutir a possibilidade de haver vida nestes [1].

O tema sobre a possível existência de vida em outros planetas é muito interessante,
pois aguça a curiosidade e faz com que muitas pessoas se questionem sobre o assunto.
Será que em um universo imenso com vários �sois �, não exista um que seja similar ao
que se encontra em nosso sistema solar, ou então que não exista um planeta dentro da
chamada zona habitável, que possa ter assim como a Terra, as condições de desenvolver
ou abrigar vidas. Então, nesse contexto será que somos os únicos privilegiados? Após a
descoberta do primeiro exoplaneta por Didier Queloz e Michel Mayor em 8 de outubro
de 1995, em torno de uma estrela na Sequência Principal [4], que mudou o entendimento
sobre o tema e sepultou o pensamento de que somos especialmente privilegiados, apesar
de poucos planetas descobertos apresentarem pouca semelhança com o planeta Terra em
nosso sistema solar (orbitas muito próximas de suas estrelas), curto períodos e massas
da ordem da massa de Júpiter [2].

Sequência Principal

Uma estrela pode ser de�nida como um aglomerado de matéria no estado de plasma1,
regido pelas forças gravitacionais e de pressão interna, e que emite radiação luminosa
devido aos processos de fusão nuclear em seu interior. Com essa de�nição, iremos abordar
um pouco sobre as estrelas que se localizam na sequência principal (as estrelas também
estão devididas em classe espectral, conforme a �gura 2.3), que é a faixa onde as grandes

1Luiz Fernando Ziebell: Plasma o quarto estado da matéria
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maiorias das estrelas passam a vida inclusive o Sol, são as estrelas estáveis, de meia idade.
E com isso é mais propicio a encontrar planetas orbitando uma dessas estrelas, em uma
área denominada como Zona Habitável, que será abordada no capítulo 4. Essa faixa
está inserida no grá�co conhecido como Diagrama de Hertzsprung-Russel (H-R), que foi
desenvolvido a partir dos trabalhos independentes dos astrônomos, Ejnar Hertzsprung
(1873 - 1967) e Henry Norris Russel (1877 - 1957), ao qual relaciona a luminosidade com
a temperatura das estrelas.

A �gura 1, apresenta o grá�co com 3 faixas onde se encontram as estrelas distribuídas
em: uma faixa com anãs brancas, as estrelas do tipo Sol se localizam na faixa da sequência
principal e a faixa com as super gigantes. Percebemos a partir do Diagrama HR que as
estrelas não são distribuídas uniformemente, dispõem-se preferencialmente em algumas
regiões. Notemos também pela �gura 1 que existem ainda faixas intermediarias como as
das estrelas gigantes. E podemos notar também pelo grá�co que quando a temperatura
de uma estrela diminui, seu raio aumenta, indicando uma característica peculiar da
evolução de uma estrela, embora uma estrela gigante e supergigantes sejam maiores
e mais brilhantes que o sol. Mas como já mencionado anteriormente, iremos apenas
abordar sobre as estrelas que se localizam na Sequência Principal, porém, sem muito se
aprofundar no assunto, pois são estas que podem abrigar exoplanetas com possibilidades
de existir vidas, que é o foco dessa pesquisa.

A evolução estelar, considerando-se que a estrela esteja localizada na Sequência Prin-
cipal (com reações nucleares desencadeadas na região central), dependerá essencialmente
de sua massa. Caso fragmento da nuvem molecular possua massa inferior a 0,08M} (M}

é a massa so Sol), não haverá inicio das reações nucleares e a estrela não se formará;
assim esses objetos formarão planetas ou brown dwarfs (anãs marrons) [3].

Com isso podemos perceber que a energia produzida pelos núcleos estelares durante
sua evolução é transportada em direção ao espaço por dois processos distintos: a con-
vecção2 (circulação de �uídos) e a difusão radiativa (radiação eletromagnética)3 . Essa
energia dissipada é utilizada pela biosfera de planetas habitáveis e permite a ocorrên-
cia de vários processos físico-químicos essenciais ao desenvolvimento da vida, dentre os
quais, o processo da fotossíntese, responsável pela transição da atmosfera primitiva rica
em dióxido de carbono para a atual, onde a concentração de oxigênio é expressiva [3]).

2A convecção é a forma de transmissão do calor que ocorre principalmente nos (líquidos e gases).
Diferentemente da condução onde o calor é transmitido de átomo a átomo sucessivamente, na convecção
a propagação do calor se dá através do movimento do �uido envolvendo transporte de matéria. Fonte:
http://penta3.ufrgs.br/.

3A radiação eletromagnética pode ser considerada como um conjunto de ondas (elétricas e magnéti-
cas) cuja a velocidade no vácuo é (c = 3× 108m/s). As várias formas de radiação, caracterizadas pelo
seu comprimento de onda, compõem e espectro eletromagnético. Fonte: http://fisica.ufpr.br/.
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Figura 1: Diagrama HR com as três faixas, onde se localizam as estrelas Anãs Brancas, as da
Sequência Principal e onde estão as Super Gigantes, nas diferentes regiões. Créditos da �gura:
https://www.on.br.

As estrelas da Sequência Principal (SP) passam cerca de 90% de sua vida fundindo
hidrogênio para produzir hélio em reações a altas temperaturas e pressões próxima ao
núcleo e estas são chamadas de anãs. A proporção de hélio no núcleo da estrela cresce
continuamente, após o inicio na SP no estágio zero. Neste processo há combinação de
quatro prótons para formação de um núcleo de hélio e, logicamente, uma liberação de
energia que é estimada ser da ordem de 0,03 mpc

2, ou seja, 0,007 de energia original (4
mpc

2) [6]. A manter a taxa de fusão nuclear em seu núcleo, a estrela aumenta vaga-
rosamente sua temperatura e luminosidade. Calcula-se que o sol, por exemplo, tenha
elevado sua luminosidade em 40% desde que chegou a Sequência Principal, há aproxima-
damente 4,6 bilhões de anos. E a escala de tempo de permanência na SP é diretamente
proporcional à massa e inversamente proporcional à luminosidade da estrela sendo que
tal luminosidade pode ser aproximadamente L ∝Mn, com n variando de 3 a 4 [7]. Com
isso temos a seguinte relação:

Tsp ∼ 1010

(
Ms

M}

)1−n

, (1)

onde Tsp é temperatura na sequência principal, Ms massa da estrela e M} é a massa do

13



Sol.
As estrelas tem um tempo a permanecer na Sequência Principal que depende princi-

palmente da quantidade de combustível que ela tem para dissipar e, da sua massa inicial
e luminosidade. Como isso as estrelas grandes consome seu combustível bem rapida-
mente encurtando sua vida. Já as estrelas pequenas consomem seu combustível mais
lentamente, portanto duram dezenas ou centenas de bilhões de anos e após isso mudam
de estágios.

Os estágios de evolução estelar pós Sequência Principal, é um cenário que, certamente
desencadeia a aniquilação de todos os componentes de um possível sistema planetário [3]
que não é interessante para este estudo.

Portanto o estudo da habitabilidade em sistemas planetários está intimamente rela-
cionado com a luminosidade da estrela central, já que os limites da Zona Habitável e
Extremó�la sofrerão desocamento devido ao aumento desse parâmetro [3]. Pois um dos
objetivos desse trabalho é apresentar as características que possibilitem a habitabilidade
nos Exoplanetas.

Exoplanetas

Temos hoje um total de 4009 planetas con�rmados, em 2984 sistemas multi-planetários4,
orbitando outras estrelas, sendo a maioria Gigantes Gasosos (chamado de Super Júpi-
teres) com raios orbitais pequenos. A maioria dos exoplanetas descobertos, foram pelo
método Velocidade Radial (efeito Doppler) esse método mede a variação da velocidade a
que uma determinada estrela se afasta ou se aproxima de nós e pelo método de Trânsito
que é uma con�guração especí�ca de um planeta em orbita de uma estrela que só acon-
tece se este estiver alinhada com a nossa linha de visada, veremos como mais detalhes
sobre esses métodos no capitulo 2. O grande êxito que ocorreu nesses últimos anos,
na procura por exoplanetas rochoso e avançou rapidamente, a partir do lançamento do
Satélite CoRoT, do qual o Brasil é sócio e, que fez diversas descobertas importantes [1]
também do Satélite Kepler lançado em 2009, e do TESS lançado em Abril de 2018. A
vista de que os exoplanetas pequenos e rochosos são os mais propícios à abrigar vida,
não só vida inteligente mas também vida microscópicas, do tipo Terra. Quando falamos
de abrigar vidas em outros planetas, nos referimos a planetas extra-solares na Zona Ha-
bitável em seu sistema solar. A habitabilidade de exoplanetas é um assunto há tempos
investigada em detalhes, pois as propriedades químicas de atmosfera planetárias podem
revelar bioindicadores de vida similares às formas de vida na Terra [76].

A �gura 2 mostra a quantidade de exoplanetas descobertos por métodos até o mo-
mento, pois a listas com novos planetas extra-solar são atualizados quase que semanal-
mente. Já a �gura 3 mostra a quantidade de detecções cumuladas por anos. Como

4http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu.
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podemos perceber a quantidade de exoplanetas aumenta em números expressivos a cada
ano e com o aperfeiçoamento das técnicas de buscas por esses astros, tem-se grande ex-
pectativa por parte dos cientistas em descoberta de vida em um planeta fora do nosso
sistema solar. Para obter uma de�nição mais clara sobre qual exoplaneta possa abrigar
vidas, este são classi�cados em: telúricos e gigantes gasosos, conformes veremos no ca-
pitulo 3. A busca por exoplanetas tornou-se o campo da Astrofísica que mais cresceu,
uma vez que caracterizar esses objetos permitem progressos no entendimento de como
ocorreu o processo de formação e evolução do sistema planetário. E um dos campos
cientí�cos que a descobertas dos exoplanetas mais tem estimulados é o da Astrobiologia:
a constatação de que a existência de sistemas planetários é um fato corriqueiro na Ga-
láxia reforçou de sobremaneira o conceito lógico/intuitivo de que a vida poderá ser um
fenômeno comum fora da Terra e de que ela pode até mesmo ter sido originada antes [3].

Figura 2: O grá�co mostra a detecção de planetas por anos pelos principais méto-
dos, relacionando o número de detecções por ano de descoberta. Créditos da �gura:
https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetphot.
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Figura 3: O grá�co mostra as detecções cumulativas por ano de exoplanetas, relacionado
o número cumulativo de detecções pelo ano de descoberta, pelas principais técnicas de de-
tecções. Créditos da �gura: https://exoplanetaechive.ipac.caltech.edu/exoplanetphots.

Esta pesquisa justi�ca-se pelo objetivo de produzir um material bibliográ�co que
aborde o assunto sobre �exoplanetologia�, com resultados pesquisas dos últimos 5 anos.
Onde busca-se aprimorar o conhecimento cienti�co durante o desenvolvimento do projeto,
ao mesmo tempo em que desenvolve-se habilidades metodológicas no estudante. Com isso
o presente projeto tem como �nalidade pesquisar e analisar os métodos de detecção dos
Exoplanetas, suas classi�cações e a habitabilidade dos mesmos. Haja vista que o tema
abordado é um dos assuntos que está em grande destaque dentro da astronomia, e que nos
últimos anos vem sendo pesquisado a�nco pelos astrônomos a �m de se obter respostas
sobre a possível existência de alguns planetas que porventura estejam em uma zona
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habitável e sejam do tipo Terra, com as devidas características propícias a abrigar vidas.
A cerca disso foram criados e ou descobertas técnicas capaz de ajudar os astrônomos
nessa jornada à procura de novos planetas fora do nosso sistema solar.

Portanto, este trabalho se pautará nos seguinte pontos:
No capítulo 1, será feito uma abordagem da história da astronomia, desde a antigui-

dade até o tempo atual, sobre a busca do homem por desvendar os fatores que regem o
universo, e que a partir disso surgiu a descobertas de outros planetas no nosso Sistema
Solar, e com isso surge o esforço por descobertas de planetas em outros sistemas solares.

No capítulo 2, abordaremos sobre os principais métodos de detecções de exoplane-
tas: Velocidade Radial, Trânsito, Astrometria, Microlente Gravitacional, Imageamento
e Pulsar Time e, também uma analise sobre sobre os telescópios espaciais Kepler, TESS
e CoRoT;

No capítulo 3, discutiremos sobre a classi�cação dos exoplanetas;
No capítulo 4, será analisado a zona habitável, as estrelas com características do Sol

do nosso Sistema Solar, os planetas dentro da zona habitável e características atmosférica;
E por �m, as considerações �nais da monogra�a.
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Capítulo 1

História da Astronomia: a evolução na

detecção de planetas

A Astronomia é a ciência que estuda o céu e existe há dezenas de milhares de anos.
Esta foi a atividade que abriu as portas do mundo da ciência para os seres humanos.
No �rmamento, os primeiros homens e mulheres, ainda na pré-história, perceberam a
existência de mecanismos e ciclos especí�cos que se re�etiam em suas atividades terrenas
e eram marcados pela posição das estrelas [11]. Conforme percebemos, a necessidade
de compreender o Universo continua tão viva nos dias atuais como nos dos povos da
antiguidade. Contudo, no decorrer dos tempos, tivemos como grande aliada a tecnologia,
que hoje permite-nos avançar cada vez mais depressa. Mas podemos dizer que nos
primeiros tempos não se teve tantas descobertas, pois fazer observação a olho nu é muito
difícil para distancias astronômicas. Com isto, iremos abordar neste capítulo os primeiros
avanços na compreensão do universo com um pouco mais de atenção a questões planetária
e, por �m, as descobertas das duas últimas décadas.

1.1 Da antiguidade a idade moderna: as primeiras te-

orias

1.1.1 Astronomia na antiguidade

A Astronomia antiga baseia-se num visão religiosa e �losó�ca para explicar o que é o
Universo. Esta, teria surgido quando o homem levantou a cabeça e começou a observar
as estrelas do céu noturno e devido a isso criar especulações. E, estas especulações sobre
a natureza do Universo devem remontar aos tempos pré-históricos, por isso a astronomia
é frequentemente considerada a mais antiga das ciências. Os registros astronômicos mais
antigos datam de aproximadamente 3000 a.C. e se devem aos chineses, babilônios, assírios
e egípcios [13].
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A primeira representação de corpos celestiais foi proposta com base na observação
e na interpretação religiosa, que desde cedo se mantiveram numa ligação estreita. Por
exemplo, na Índia acreditava-se que o mundo estava suportado em 4 elefantes gigantes e
estes estariam apoiados numa enorme tartaruga. Este era o conceito hindu do Universo,
dividido em três regiões distintas: a Terra, o �rmamento estrelado e o céu.

Porém, os primeiros astrônomos estavam interessados no movimento dos planetas e
das estrelas e notaram que a altura do Sol variava de forma periódica. Alinhavaram
enormes blocos de pedra na direção das estrelas para construírem sepulturas.

O Homem nômade, não tinha qualquer atividade excetuando as inerentes à sua pró-
pria sobrevivência. Interessava apenas ter a noção de acontecimentos tão simples como a
época em que os frutos amadureciam ou a época em que as aves regressavam. Importava,
acima de tudo, maximizar as possibilidades de sobrevivência. Contudo, a Natureza era
respeitada e idolatrada pois tinham medos que catástrofes naturais destruíssem o que era
inerente a sua sobrevivência e assim algumas culturas atribuíam esses aspectos divinos
à Natureza, chamando-a de Deusa-Mãe, e outras culturas creditavam esses aspectos à
outros deuses [12].

E foi assim que os objetos celestes se revelaram o sistema de orientação mais seguro,
surgindo, mais uma vez por necessidade, os primeiros registos das posições de deter-
minados objetos na esfera celeste. E isto ocorreu graças ao conhecimento herdado das
culturas mais antigas. Com isso os gregos no esforço de conhecer a natureza do Cosmos,
�zeram surgir os primeiros conceitos de Esfera Celeste (�gura 1.1), uma esfera rotativa
de material cristalino, incrustada de estrelas, tendo a Terra no centro [13].

Sensivelmente há cerca de 10 000 anos, o Homem iniciou a domesticação de animais e
o cultivo de cereais, tornando-se sedentário. Estas novas atividades estiveram na origem
da necessidade de um conhecimento mais profundo do ciclo anual das estações. Era
possível começar agora a estabelecer um calendário anual, facilitado pela sedentarização
que permitia a guarda dos registos efetuados sobre acontecimentos ocorridos e observados.
Em outras partes do mundo, evidências de conhecimentos astronômicos muito antigos
foram deixadas na forma de monumentos, como:

• o de Newgrange construído emMeath - Irlanda (�gura 1.2), é uma edi�cação
em forma circular de 85 metros de diâmetro e 13,5 metros de altura. A
edi�cação possui mais de 5 mil e duzentos anos, e foi construída durante
o período Neolítico, por volta de 3200 a.C. (no solstício de inverno, o sol
ilumina o corredor e a câmara central);
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Figura 1.1: Essa impressão inspirou, nos antigos gregos, a idéia da esfera celeste. Então
conforme vemos a imagem de uma esfera celeste imaginaria centrada na Terra, girando em
torno de um eixo que é o prolongamento do eixo de rotação da Terra. Crédito: [13].

• o de Stonehenge construído no Reino Unido, (�gura 1.3), datado de 3000
a 1500 a.C. é uma estrutura composta, formada por círculos concêntricos
de pedras, que chegam a ter 5 m de altura e a pesar quase 50t, onde se
identi�cam três distintos períodos construtivos:

O chamado Período I (c. 3100 a.C.), quando o monumento não passava de
uma simples vala circular com 97,54 m de diâmetro, dispondo de uma única
entrada. Internamente, erguia-se um banco de pedras e um santuário de
madeira. Cinquenta e seis furos externos ao seu perímetro continham restos
humanos cremados. O círculo estava alinhado com o pôr do Sol do último dia
do Inverno e com as fases Lua. Durante o chamado Período II (c. 2150 a.C.),
deu-se a realocação do santuário de madeira, a construção de dois círculos de
pedras azuis (coloridas com um matiz azulado), o alargamento da entrada, a
construção de uma avenida de entrada marcada por valas paralelas alinhadas
com o Sol nascente do primeiro dia do verão, e a construção do círculo externo,
com 35 pedras que pesavam toneladas. As altas pedras azuis, que pesam 4

20



Figura 1.2: Newgrange, Meath - irlanda. wikipédia.

t, foram transportadas das montanhas de Gales, a cerca de 24 km ao Norte.
No chamado Período III (c. 2075 a.C.), as pedras azuis foram derrubadas e
as pedras de grandes dimensões (megálitos) - ainda no local - foram erguidas.
Estas pedras, medindo em média 5,49 m de altura e pesando cerca de 25 t
cada, foram transportadas do Norte por 19 km de carreiros. Entre 1500 a.C.
e 1100 a.C., aproximadamente sessenta das pedras azuis foram restauradas
e erguidas em um círculo interno, com outras dezenove, colocadas em forma
ferradura, também dentro do círculo. (onde o alinhamento das lajes indica a
direção do nascer do Sol no solstício de verão).

• Stonehenge da Amazônia, (�gura 1.4) erguido há pelo menos 1.000 anos
depois de Cristo, no Amapá.
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Figura 1.3: Sol sobre Stonehenge durante o solstício de inverno. Crédito:
https://www.�ickr.com/photos/simonwake�eld/3149066878/.

Figura 1.4: Stonehenge da Amazônia', �gura acima, é comparado ao da Inglaterra, �gura
abaixo. Crédito: (Foto: Mariana Cabral/Iepa; Tahiane Stochero/G1).

Estes monumentos megalíticos também revelam a importância do registo de fenôme-
nos periódicos.
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Além das estrelas, os primeiros astrônomos notaram a existência de 5 outros corpos
que se moviam no céu mas de forma diferente das estrelas. Hoje conhecemos esses corpos
que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e correspondem aos planetas mais
brilhantes do nosso Sistema Solar.

Noite após noite, veri�caram que esses corpos demoravam meses a atravessar o céu,
faziam-no a velocidades diferentes, com movimentos independentes e por vezes até inver-
tiam o seu sentido de movimento. E este fenômeno era muito intrigante pois não estava
de acordo com os modelos cosmológicos essencialmente religiosos, nem havia qualquer
explicação.

1.1.2 Astronomia pré-cientí�ca

A Astronomia pré-cientí�ca baseia-se na visão do princípio da observação e da física
para explicar como funciona o Universo, não sendo suportada por uma teoria integrada.

Os gregos conseguiram basear se nas lendas primitivas e gerar uma série de pensa-
mentos �losó�cos e cientí�cos bastante interessantes, sistematizando o conhecimento.

Tentaram impor limites às crenças em divindades, ajustando e testando estas con-
cepções, alcançando progressos cientí�cos muito signi�cativos. As primeiras teorias ci-
entí�cas do Universo surgem na Grécia antiga por volta de 700 a.C. na chamada Escola
Jônica (atual Turquia) por intermédio de Tales.

Nesta época formulam-se as primeiras teorias cosmológicas utilizando argumentos
geométricos para determinar a escala do Universo (indicadores de distância), a posição
relativa dos astros (distribuição da matéria em maior escala) e a composição do Universo
(teoria atomista).

Figura 1.5: Tales de Mileto ( 624 - 546 a.C.)

Tales de Mileto ( 624 - 546 a.C.) introduziu na Grécia os fundamentos da geometria
e da astronomia, trazidos do Egito. Pensava que a Terra era um disco plano em uma
vasta extensão de água. Juntamente com seu discípulo Anaximandro.
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Anaximandro( 610 - 546 a.C), também de Mileto, foi dos primeiros a propor modelos
celestes baseados no movimento dos corpos celestes e não em manifestações dos deuses.
Anaximandro descobriu a obliquidade da eclíptica (inclinação do plano do equador da
Terra em relação à trajetória anual aparente do Sol no céu).

Figura 1.6: Anaximandro ( 610 - 546 a.C)

Pitágoras de Samos ( 572 - 497 a.C.) acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e
de outros corpos celestes. Achava que os planetas, o Sol, e a Lua eram transportados por
esferas separadas da que carregava as estrelas. Enfatizou a importância da matemática na
descrição dos modelos cosmológicos que pudessem ser comparados com os movimentos
observados dos corpos celestes, em cuja regularidade via uma harmonia cósmica. Os
pitagóricos foram os primeiros a chamar os universo de cosmos, palavra que implicava
ordem racional, simetria e beleza.

Figura 1.7: Pitágoras de Samos ( 572 - 497 a.C.)

Filolaus de Cretona ( 470-390 a.C.) introduziu a ideia do movimento da Terra: ele
imaginava que a Terra girava em torno de seu próprio eixo e, juntamente com o Sol, a
Lua e os planetas, girava em torno de um fogo central que seria o centro do universo e
fonte de toda a luz e energia.

Eudóxio de Cnidos (408-344 a.C.) foi o primeiro a propor que a duração do ano era
de 365 dias e 6 horas. Explicou os movimentos observados do Sol, da Lua e dos planetas
através de um complexo e engenhoso sistema de 27 esferas concêntricas que se moviam
a diferentes velocidades em torno da Terra, �xa no centro.
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Figura 1.8: Filolaus de Cretona ( 470-390 a.C.)

Figura 1.9: Eudóxio de Cnidos (408-344 a.C.)

Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) coletou e sistematizou o conhecimento astronô-
mico de seu tempo, procurando explicações racionais para todos os fenômenos naturais,
um dos maiores pensadores de todos os tempos e criador do pensamento lógico. Segundo
ele, a Terra era esférica. Ele contava com os seguintes argumentos [13, 63]:

• os navios que vão desaparecendo aos poucos no horizonte,

• diferentes constelações que vão aparecendo no céu conforme andamos sobre
a Terra e

• a sombra da Terra projetada na Lua é sempre arredondada.

Também explicou que as fases da Lua dependem de quanto da parte da face da Lua
iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. Explicou também os eclipses:

• um eclipse do Sol ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol;

• um eclipse da Lua ocorre quando a Lua entra na sombra da Terra.

Com a nova visão do mundo terrestre redondo, tudo �cava diferente e estranho:

• era possível navegar pelo oceano sem nunca chegar ao �m do mundo e

• se caminhássemos sempre na mesma direção acabaríamos por voltar ao
ponto de partida.
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E havia consequências absurdas:

• em qualquer lugar da Terra, devem existir pessoas e como tal, do outro
lado, estarão de cabeça para baixo em relação a nós? e não caem da Terra,

• a própria Terra não está apoiada nem presa a nada e apesar disso não cai.

Ideias como estas devem ter sido consideradas como difíceis de aceitar ou mesmo
impossíveis.

Figura 1.10: Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.)

Neste período emergiu o modelo geocêntrico, que dominou o pensamento cientí�co
até o �nal da idade média [63]:

• a Terra era o centro do Universo e todos os outros corpos movimentavam-se
em seu redor e

• as estrelas estariam �xas à esfera celeste e os astros mais próximos não
cairiam na Terra devido à in�uência da quintessência.

1.1.3 Modelo Geocêntrico

Estávamos perante um novo modelo cosmológico: o Geocêntrico. O Geocentrismo
permitiu:

• perceber os eclipses e as fases da lua,

• deduzir a esfericidade da Terra e

• medir o tamanho da Terra.

mas não explicou:

• as velocidades diferentes dos planetas,
• nem o seu movimento retrógrado.
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E as descobertas continuaram com Aristarco, Eratóstenes e Hiparco.

Aristarco de Samos (310-230 a.C.) foi o primeiro a propor um modelo heliocêntrico
consistente para o sistema solar, antecipando Copérnico em quase 2000 anos, mas não
teve impacto para o pensamento cientí�co da época. Arranjou os planetas na ordem de
distância ao Sol que é aceita hoje. Desenvolveu um método para determinar as distâncias
relativas do Sol e da Lua à Terra que o aproxima dos astrônomos modernos na solução
de problemas astronômicos. Também mediu os tamanhos relativos da Terra, do Sol e
da Lua, e mesmo achando valores muito abaixo dos atuais para o tamanho do Sol em
relação à Lua (apenas 30 vezes maior), concluiu que o Sol não poderia estar orbitando a
Terra porque um corpo tão grande como o Sol não poderia girar em torno de um corpo
tão pequeno como a Terra.

Figura 1.11: Aristarco de Samos (310-230 a.C.)

Eratóstenes de Cirênia (276-194 a.C.), bibliotecário e diretor da Biblioteca Alexan-
drina de 240 a.C. a 194 a.C., foi o primeiro a medir o diâmetro da Terra. Ele notou que,
na cidade egípcia de Siena (atual Aswân), no primeiro dia do verão, ao meio-dia, a luz
solar atingia o fundo de um grande poço, ou seja, o Sol estava incidindo perpendicular-
mente à Terra em Siena. Já em Alexandria, situada ao norte de Siena, isso não ocorria;
medindo o tamanho da sombra de um bastão na vertical, Eratóstenes observou que em
Alexandria, no mesmo dia e hora, o Sol estava aproximadamente sete graus mais ao sul.
A distância entre Alexandria e Siena era conhecida como de 5 000 estádios. Um estádio
era uma unidade de distância usada na Grécia antiga. A distância de 5 000 estádios
equivalia à distância de cinquenta dias de viagem de camelo, que viaja a 16 km/dia.
Como 7 graus corresponde a 1/50 de um círculo (360 graus), Alexandria deveria estar a
1/50 da circunferência da Terra ao norte de Siena, e a circunferência da Terra deveria ser
50 x 5000 estádios. Infelizmente, nao é possível se ter certeza do valor do estádio usado
por Eratóstenes, já que os gregos usavam diferentes tipos de estádios. Se ele utilizou
um estádio equivalente a 1/6 km, o valor está a 1% do valor correto de 40 000 km. O
diâmetro da Terra é obtido dividindo-se a circunferência por π.

Hiparco de Nicéia (160 - 125 a.C.), considerado o maior astrônomo da era pré-cristã,
construiu um observatório na ilha de Rodes, onde fez observações durante o período
de 160 a 127 a.C. Como resultado, ele compilou um catálogo com a posição no céu e a
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Figura 1.12: Eratóstenes de Cirênia (276-194 a.C.)

magnitude de 850 estrelas. A magnitude, que especi�cava o brilho da estrela, era dividida
em seis categorias, de 1 a 6, sendo 1 a mais brilhante, e 6 a mais fraca visível a olho nu.
Hiparco deduziu corretamente a direção dos pólos celestes, e até mesmo a precessão, que
é a variação da direção do eixo de rotação da Terra devido à in�uência gravitacional da
Lua e do Sol, que leva 26000 anos para completar um ciclo. Para deduzir a precessão,
ele comparou as posições de várias estrelas com aquelas catalogadas por Timocharis de
Alexandria e Aristyllus de Alexandria 150 anos antes (cerca de 283 a.C. a 260 a.C.).
Estes eram membros da Escola Alexandrina do século III a.C. e foram os primeiros a
medir as distâncias das estrelas de pontos �xos no céu (coordenadas eclípticas). Foram,
também, dos primeiros a trabalhar na Biblioteca de Alexandria, que se chamava Museu,
fundada pelo rei do Egito, Ptolémée Sôter Ier, em 305 a.C.. Hiparco também deduziu o
valor correto de 8/3 para a razão entre o tamanho da sombra da Terra e o tamanho da
Lua e também que a Lua estava a 59 vezes o raio da Terra de distância; o valor correto
é 60. Ele determinou a duração do ano com uma margem de erro de 6 minutos.

Figura 1.13: Hiparco de Nicéia (160 - 125 a.C.)

As descobertas continuaram com Ptolomeu o último importante astrônomo da anti-
guidade.

Ptolomeu (85 d.C. - 165 d.C.) (Claudius Ptolemaeus), compilou uma série de treze
volumes sobre astronomia, conhecida como o Almagesto, que é a maior fonte de conhe-
cimento sobre a astronomia na Grécia. A contribuição mais importante de Ptolomeu foi
uma representação geométrica do sistema solar, com círculos, epiciclos e equantes, que
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permitia predizer o movimento dos planetas com considerável precisão, e que foi usado
até o Renascimento, no século XVI. Popularizou o modelo de Apollonius de Perga e
estimou o tamanho do Universo, isto é: a distância da Terra à esfera de estrelas �xas,
obtendo um valor inferior à UA (Unidade Astronômica utilizada para medir grandes
distâncias).

Figura 1.14: Ptolomeu (85 d.C. - 165 d.C.)

A di�culdade em explicar a rotação dos epiciclos associada às falhas na previsão dos
movimentos dos planetas esteve na base do modelo cosmológico seguinte.

Figura 1.15: Modelo que Ptolomeu produziu, tendo como um modelo que permitisse
prever a posição dos planetas de forma correta e, nesse ponto, ele foi razoavelmente
bem-sucedido. Crédito: [13].
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1.1.4 Modelo Heliocêntrico

Até ao inicio do século XVI todos os modelos produzidos que estudavam o universo,
aceitos eram baseados no sistema de Ptolomeu e representavam Universos geocêntricos
principalmente devido à in�uência dogmática da igreja e o êxito da teoria dos epiciclos. A
partir de então a Renascença estava sacudindo as cinzas do obscurantismo da Idade Média
e trazendo novo fôlego a todas as áreas do conhecimento humano [13]. É nesta altura
que se anuncia uma verdadeira revolução intelectual, iniciada por Nicolau Copérnico e
o seu modelo heliocêntrico. Esta revolução libertou o espírito humano da sua anterior
obsessão geocêntrica e gradualmente abriu caminho ao aparecimento de novos Universos.

Nicolau Copérnico (1473 - 1543), baseado no fato do sistema geocêntrico falhar na
previsão dos movimentos dos planetas, propôs um modelo alternativo (como tinha sido
feito por Aristarco) através do lançamento das seguintes teorias:

• o Sol é próximo ao centro do Universo;

• introduziu o conceito de que a Terra é apenas um dos seis planetas (então
conhecidos) girando em torno do Sol;

• perto do Sol, por ordem, encontram-se os planetas Mercúrio, Vénus, Terra,
Lua, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas �xas;

• determinou as distâncias dos planetas ao Sol, em termos da distância Terra-
Sol;

• a distância da Terra ao Sol é pequena quando comparada à distância às
estrelas;

• deduziu que quanto mais perto do Sol está o planeta, maior é sua velocidade
orbital. Dessa forma, o movimento retrógrado dos planetas foi facilmente
explicado sem necessidade de epiciclos

• o movimento retrógrado dos planetas é explicado pelo movimento da Terra;

No entanto, Copérnico parece ter previsto que sua teoria causaria um grande im-
pacto, devido a isso só permitiu que sua obra onde registrou suas ideias, o livro De
Revolutionibus Orbium Coelesti, fosse publicada no ano de sua morte.

Nesse ponto, o modelo heliocêntrico provocou uma revolução não somente na astro-
nomia, mas também causou um impacto cultural com re�exos �losó�cos e religiosos.

Portanto, a Teoria Heliocêntrica conseguiu dar explicações mais simples e naturais
para os fenômenos observados (por exemplo, o movimento retrógrado dos planetas),
porém Copérnico não conseguiu prever as posições dos planetas de forma precisa, nem
conseguiu provar que a Terra estava em movimento [13].

Contudo, a observação continuava a ser determinante para correta construção dos
modelos e devido a isso novas descobertas surgiam.
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Figura 1.16: Nicolau Copérnico (1473 - 1543)

Tycho Brahe (1546-1601) foi o último grande astrônomo das observações a olho nu
antes da invenção do telescópio. Este teve um papel importante nos avanços das técnicas
para se fazer medidas precisas com instrumentos a olho nu, pois lunetas e telescópios não
tinham haviam sido inventados na época. Estas medidas eram cerca de dez vezes mais
precisas do que as feitas anteriormente.

Figura 1.17: Tycho Brahe (1546-1601)

Sempre obcecado pela precisão nas suas observações, Tycho construiu muitos de
seus próprios instrumentos, entre eles um sextante, um instrumento feito para medir a
distância angular na vertical entre um astro e a linha do horizonte para �ns de cálculo
da posição. Seu objetivo de construir seus próprios instrumentos era de que estes fossem
mais precisos que os já construídos.

O excelente trabalho de Tycho como observador lhe propiciou o patrocínio do rei da
Dinamarca, Frederic II (1534-1588) e devido a isto construiu seu próprio observatório na
pequena ilha báltica de Hveen.

Em 1600 (um ano antes de sua morte), Tycho contratou para ajudá-lo na análise
dos dados sobre os planetas, colhidos durante 20 anos, um jovem matemático alemão
chamado Johannes Kepler.
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Figura 1.18: Johannes Kepler (1571-1630)

Johannes Kepler (1571-1630) estudou inicialmente para seguir carreira teológica. Na
Universidade, leu sobre os princípios de Copérnico e logo se tornou um entusiástico
defensor do heliocentrismo, pois acreditava no sol no centro do universo e qualquer outro
método lhe parecia um absurdo. Este, usou as medidas de Tycho, para estabelecer suas
leis de movimento dos planetas, O planeta para o qual havia o maior número de dados
era Marte. Com isso conseguiu determinar as diferentes posições da Terra após cada
período sideral de Marte e, assim, conseguiu traçar a órbita da Terra. Vindo a publicar
os primeiros resultados sobre a órbita de Marte [13].

No entanto os resultados obtidos não foram com tanto sucesso, pois não eram com-
patíveis com trajetórias circulares mas sim com elíticas.

Portanto, Formulou 3 leis que são:

1. Lei das órbitas elípticas (1609): a órbita de cada planeta é uma elipse, com
o Sol em um dos focos. Como consequência da órbita ser elíptica, a distância
do Sol ao planeta varia ao longo de sua órbita.

2. Lei da áreas (1609): a reta unindo o planeta ao Sol varre áreas iguais em
tempos iguais. O signi�cado físico dessa lei é que a velocidade orbital não é
uniforme, mas varia de forma regular: quanto mais distante o planeta está
do Sol, mais devagar ele se move, ou seja, essa lei estabelece que a velocidade
areal é constante.

3. Lei harmônica (1618): o quadrado do período orbital dos planetas é direta-
mente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Essa lei estabelece
que planetas com órbitas maiores se movem mais lentamente em torno do Sol
e, portanto, isso implica que a força entre o Sol e o planeta decresce com a
distância ao Sol.

Contudo, estas leis estavam em comum acordo com os dados observacionais disponí-
veis e representavam um progresso signi�cativo no sentido de fundamentar um modelo
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heliocêntrico. Com a conclusão de seu trabalho sobre o movimento planetário, Kepler
deu �m a uma busca por uma explicação para os movimentos vistos no céu que teve
início nos tempos antigos [73].

A partir de então surge Galileo e da um novo rumo a astronomia, com uma grande
contribuição ao Modelo Heliocêntrico.

Galileo Galilei (1564 - 1642) italiano, foi considerado pai da física experimental mo-
derna e da astronomia telescópica. Seus experimentos em mecânica estabeleceram os
conceitos de inércia e de que a aceleração de corpos em queda livre não depende de seu
peso, que foram mais tarde incorporados às leis do movimento de Newton. Por volta
de 1609, percebeu a utilidade de utilizar a lente para construir um telescópio capaz de
observar os objetos celestes com maior precisão.

Figura 1.19: Galileo Galilei (1564 - 1642)

Devido a qualidade óptica ainda não ser das melhores em sua época, este telescópio
constituía um enorme avanço em relação às observações anteriores feitas a olho nu.
No entanto, o crédito da invenção do telescópio foi do holandês Hans Lippershey, que
inventou o primeiro telescópio em 1609. Galileo soube dessa descoberta em 1609, e, sem
ter visto o telescópio de Lippershey, construiu o seu próprio, com aumento de 3 vezes.
Em seguida, ele construiu outros instrumentos, e o melhor tinha aumento de 30 vezes.
Galileo, apontando o telescópio para o céu, fez várias descobertas [13].

Através dessas descobertas Galileo, demonstrou que a Lua tinha crateras e mon-
tanhas, não sendo tão perfeita quanto se imaginava no passado. Observou que a Via
Láctea era composta por uma imensidão de estrelas e descobriu que Júpiter tinha quatro
satélites, ou luas1, orbitando em torno dele, com período entre 2 e 17 dias.

Percebeu, ainda em 1610, que o planeta Vênus mostrava o fenômeno de fases e, como
tal, devia orbitar em torno do Sol (e não da Terra). Esta veri�cação foi destruindo
gradualmente o fundamento do modelo geocêntrico.

1O nome das luas: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. A partir de então, mais 65 satélites foram
descobertos em Júpiter.

33



As descobertas de Galileo proporcionaram grande quantidade de evidências em su-
porte ao sistema heliocêntrico. Por causa disso, ele foi chamado a depor perante a
Inquisição Romana sob acusação de heresia [12].

Galileo foi perdoado em 1992, quando uma comissão constituída pelo Papa João
Paulo II reexaminaram seu processo e reconheceram o erro do Vaticano.

Depois do trabalho de Galileu a revolução heliocêntrica iniciada com Copérnico che-
gava ao �m.

Portanto, sessenta anos depois, o inglês Isaac Newton (1643-1727) considerado o
fundador da mecânica clássica, com suas ideias in�uenciou todo o pensamento cientí�co
e �losó�co do século XVIII.

Figura 1.20: Isaac Newton (1643-1727), quadro feito por Godfrey Kneller em 1702. [75]

Newton deu uma explicação completa ao movimento e à forma como as forças atuam.
A descrição está contida nas suas 3 leis. Este publicou o Principia Mathematica em 1687
e explicou as leis de Kepler para o movimento planetário.

Onde diz que; o fato das órbitas serem secções cônicas é uma consequência natural
da variação da atração gravitacional com o inverso do quadrado da distância.

A sua obra, considerada uma das mais in�uentes na história da ciência, descreve a
lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton que fundamentam a mecânica clássica.

Primeira Lei: Inércia, em ausência de forças externas, um objeto em repouso per-
manece em repouso, e um objeto em movimento permanece em movimento, �cando em
movimento retilíneo e com velocidade constante.

Segunda Lei: Lei da Força, relaciona a mudança de velocidade do objeto com a força
aplicada sobre ele.

Terceira Lei: Ação e Reação, estabelece que, se o objeto exerce uma força sobre outro
objeto, esse outro exerce uma força igual e contraria.

Lei da Gravitação Universal: A lei da gravitação universal a�rma que, se dois corpos
possuem massa, ambos sofrem uma força de atração mútua proporcional às suas mas-
sas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de
gravidade.
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1.2 As descobertas de planetas em outros sistemas so-

lares em três décadas

As descobertas começaram a parir de 1989 quando foi anunciado a descoberta do
primeiro exoplaneta, por David Latham, quando variações nas velocidades radiais da
estrela HD 114762 foram explicadas como efeitos gravitacionais causados por um ou mais
corpos de massa subestelar, possivelmente gigantes gasosos mais massivos que Júpiter.
Contudo, em uma pesquisa subsequente em 1992 concluiu que os dados não eram robustos
o su�ciente para con�rmar se esta descoberta era mesmo de um planeta. Mas dois anos
depois, com o aperfeiçoamento das técnicas foi possível con�rmar que tal descoberta era
mesmo de um planeta. Atualmente, admite-se que exista apenas um planeta em torno
desta estrela.

O astrônomo polaco Aleksander Wolszczan, em 1993 descobriu 3 planetas orbitando
o pulsar PSR B1257+12. Mas somente a partir do �m dos anos 90 é que vários exo-
planetas começaram a ser descobertos e, isto começou a ser possível graças a melhorias,
ou seja, o avanço da tecnologia para a construções de telescópios, bem como dos CCDs
(charge-coupled device ou Dispositivos de cargas acopladas) e programas de processa-
mento de imagens por computador. Esses avanços deram como resultado medições mais
precisas do movimento estelar, possibilitando que os astrônomos detectassem planetas,
não visualmente, mas através dos efeitos gravitacionais que exercem sobre as estrelas
em torno das quais orbitam (variação da velocidade radial e astrometria, métodos que
veremos mais meticulosamente no capítulo seguinte). Os exoplanetas também podem
ser detectados através da variação da luminosidade aparente da estrela hospedeira à me-
dida que transitam à frente do disco estelar (método do trânsito, também a detalhar no
próximo capítulo).

Em Junho de 2019, foi ultrapassada a marca dos 4000 exoplanetas con�rmados após
mais de duas décadas de investigação. A lista de planetas extrassolares candidatos conta
ainda com 3742 objetos a ser con�rmados, distribuídos em 2984 sistemas planetários.

Apesar de ser um grande marco alcançado em quase trinta anos, este número cor-
responde apenas a uma ín�ma fração do total de planetas que podem existir na órbita
dos milhares de milhões de estrelas que povoam a Galáxia, pois se acredita que existam
muito mais planetas do que estrelas na imensidão do universo. Os telescópios espaciais e
terrestres juntos, estão dando aos astrônomos bons resultados e isto, certamente, resulta
em uma melhor compreensão das características destes novos mundos, bem como novas
e inesperadas descobertas.
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Capítulo 2

Métodos de Detecções

�É de certa maneira tolice tentar prever quais seriam as descobertas mais signi�cativas
em astronomia nas próximas décadas, o futuro esboço do nosso mito da criação. Mas,
por outro lado, há tendências discerníveis no desenvolvimento de novos instrumentos,
que indicam pelo menos a possibilidade de novas descobertas de arrepiar os cabelos. �
Carl Sagan.

Antes de iniciarmos a falar dos métodos de detecção dos planetas em outros sistemas
solares, começaremos primeiro a ver como se dá a formação de um sistema solar com
seus planetas.

Portanto, a primeira teoria para a formação do sistema solar, surgiu em 1644 proposta
por René Descartes. Onde propôs que ocorreu uma contração a partir de uma nebulosa.
Contudo esse modelo proposto por Descartes foi aperfeiçoado por Immanuel Kant em
1775 e Pierre-Simon de Laplace em 1796. A partir de então surgiu hipótese moderna
para a origem do sistema solar que se baseia na hipótese nebular.

Laplace então desenvolveu a teoria das probabilidades, calculou que como todos os
planetas estão no mesmo plano, girando em torno do Sol em mesma direção, e girando
também em torno de si mesmo na mesma direção, a excessão é Vênus, só poderiam ter
se formado de uma mesma grande nuvem discoidal de partículas em rotação, a nebulosa
solar. A versão moderna da teoria nebular propõe que uma grande nuvem rotante de gás
interestelar colapsou para dar origem ao Sol e aos planetas. Uma vez que a contração ini-
ciou, a força gravitacional da nuvem atuando em si mesma acelerou o colapso. À medida
que a nuvem colapsava, a rotação da nuvem aumentava por conservação do momentum
angular e, com o passar do tempo, a massa de gás rotante assumiria uma forma discoidal,
com uma concentração central que deu origem ao Sol. Já os planetas teriam se formado
a partir do material no disco. As observações modernas indicam que muitas nuvens de
gás interestelar estão no processo de colapsar em estrelas, e os argumentos físicos que
predizem o achatamento e o aumento da taxa de spin estão corretos. A contribuição
moderna à hipótese nebular diz respeito principalmente a como os planetas se formaram
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a partir do gás no disco, e foi desenvolvida nos anos 1940 pelo físico alemão Carl Friedrich
Freiherr von Weizäcker (1912-2007). Após o colapso da nuvem, ela começou a esfriar;
apenas o Proto-sol, no centro, manteve sua temperatura. O resfriamento acarretou a
condensação rápida do material, o que deu origem aos planetesimais, blocos de material
com dimensões quilométricas, se agregaram para formar blocos ainda maiores, os proto-
planetas. Na parte externa do sistema solar, onde o material condensado da nebulosa
continha silicatos e gelos, esses núcleos cresceram até atingiram massas da ordem de 10
vezes a massa da Terra, �cando tão grandes a ponto de poderem atrair o gás a seu redor,
e então cresceram mais ainda por acreção de grande quantidade de hidrogênio e hélio
da nebulosa solar. Deram origem assim aos planetas jovianos. Na parte interna, onde
apenas os silicatos estavam presentes, os núcleos planetários não puderam crescer muito,
dando origem aos planetas terrestres.

2.1 As Detecções de Exoplanetas

As detecções de exoplanetas tem aumentado muito nos últimos anos graças ao avanço
tecnológico e com isso as principais agências internacionais que realizam pesquisas as-
tronômicas, ESO (Observatório Europeu do Sul), NASA (Administração Nacional da
Aeronáutica e Espaço) e ESA (Agência Espacial Europeia), fomentam projetos que pos-
suem como principal meta a detecção de planetas extra-solares [15]. Nesse segmento
temos que a detecção e o estudo de exoplanetas proporcionam interesses práticos e teó-
ricos, dentre os quais podemos citar desde a elaboração de respostas para a origem do
universo até a possibilidade do estabelecimento de colônias humanas além do sistema
solar [14].

E com isso, nesse campo de pesquisa temos os métodos de detecção de exoplanetas,
que estes são divididos em duas principais categorias que são o método direto e indireto.
O primeiro consiste na detecção de fótons provenientes dos exoplanetas. Portanto, por
esta técnica se torna mais difícil detectar planetas fora do sistema solar, devido a estes
re�etirem luz milhares de vezes menos brilhantes que as emitidas pelas estrelas. Já pelo
método indiretos, supervisionam e descrevem a variação da luminosidade aparente das
estrelas. Vemos que, há duas maneiras de fazer detecção de exoplanetas através desse
método [5]:

1) observando a velocidade radial da estrela à medida que o sistema planetário
gira em torna de seu centro de massa e; 2) observando o movimento real
do re�exo da estrela contra os céus (astrometria). Além disso, também se
percebeu que havia uma chance de que um planeta extrasolar pudesse ser
detectado se transitasse em frente à sua estrela, enquanto outros métodos de
detecção como lentes gravitacionais, se revelavam acidentalmente.

Devido a isto a grande maioria dos planetas extra-solares descobertos até hoje deu-se
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através da técnica indireta.
Portanto, neste capítulo abordaremos os assuntos sobre os métodos de detecção de

exoplanetas, são eles: Velocidade Radial (Efeito Doppler), Trânsito, Astrometria, Mi-
crolente Gravitacional, Imagem e Pulsar Timing. E também será feita uma abordagem
sobre o Kepler,TESS e CoRoT.

2.2 Velocidade Radial

O método de velocidade radial mede as variações com que a estrela se afasta ou se
aproxima de um observador. Esta técnica depende, em sua essência, do efeito Doppler
da Luz. Se observarmos uma estrela que não esteja conectada gravitacionalmente com
nenhum outro corpo, o espectro da sua luz será sempre o mesmo [2]. O efeito Doppler
é um fenômeno que se dá quando a fonte emissora de luz se desloca em relação ao
observador, com isto ocorre uma modi�cação no comprimento de onda, conforme pode-
se ver na �gura 2.1. Em astrofísica o deslocamento Doppler da luz é muito útil para
determinar qual é a velocidade da fonte luminosa [14]. Teremos um breve resumo sobre
o efeito Doppler para entendermos como é utilizado este, para detecção de exoplanetas.

2.2.1 Efeito Doppler para a luz

Considere uma fonte em repouso, emitindo luz a um comprimento de onda λ0, se
esta fonte se aproximar do observador, o comprimento de onda observado será menor
(λ1 < λ0). Mais se λ diminui, a frequência (υ) aumenta. Agora, se a fonte se afastar
do observador o comprimento de onda observado será maior (λ1 > λ0). Neste caso, a
frequência será menor que a emitida. Conforme vemos esta relação [20]:

λ1 =

√
c− υ
c+ υ

λ0, (2.1)

quando a estrela se aproxima da Terra, e

λ1 =

√
c+ υ

c− υ
λ0, (2.2)

quando a estrela se afasta da Terra.
Para determinarmos o quanto o comprimento de onda (λ) observado desviou-se do

emitido (λ0), calculamos:

∆λ = λ− λ0
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Figura 2.1: A imagem mostra como ocorre o efeito Doppler da luz, o desloca-
mento visto pela cor vermelha indica que o objeto se afasta do observador e o des-
locamento para o azul indica que o objeto se aproxima do observador. Fonte:
http://francoorp.blogspot.com/2011/05/exoplanetas-tecnicas-utilizadas-nas.html?m=1.

∆λ = λ0

(υ
c

)
. (2.3)

Com isso obtemos o resultado que de�ne o deslocamento Doppler:

∆λ

λ0
=
υ

c
. (2.4)

Portanto, quando ocorre o afastamento observamos λ > λ0 (υ < υ0) então houve
um desvio para o vermelho, esta cor indica as menores frequência na região do visível
no espectro eletromagnético, que é relacionado ao afastamento. Quando a aproximação
tem-se λ < λ0, frequências maiores, ocorre o desvio para o azul. Conforme �gura 2.1. De
modo que, o que se observa em astrofísica é o deslocamento Doppler das linhas espectrais
de absorção das estrelas [14].
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2.2.2 Método Doppler e a medida do desvio da luz

Após esse breve resumo, podemos aferir que o método Doppler faz a medição das
variações da velocidade com que a estrela afasta-se ou aproxima-se do observador (�gura
2.1) . Portanto, devido a possibilidade de se medir com muita precisão os deslocamentos
Doppler (desvios para o vermelho ou o desvio para o azul) dos espectros de absorção de
muitas estrelas, tem sido possível encontrar planetas orbitando essas estrelas [14]. Os
planetas induzem os deslocamentos em sua órbita em torno da estrela-mãe, sendo que
estes orbitam em torno do mesmo centro de massa.

Figura 2.2: representação da velocidade quando a aproximação e afastamento da estrela hos-
pedeira. Figura de [14].

Sendo que, para a maioria dos exoplanetas detectados, apenas a estrela é visível, mas
se for possível medir o deslocamento Doppler do espectro de absorção da estrela, podemos
calcular a velocidade da estrela em torno do centro de massa do sitema extra-solar (�gura
2.2), e assim obter valores para o período da órbita e a distância do exoplaneta à estrela
hospedeira [14]). Portanto ao considerar um planeta de massa MP , de semi-eixo maior
ap, em torno de uma estrela de massa M?, ambos movendo-se em torno do centro de
massa do sistema, sendo que a distância entre a estrela e o cento de massa do sistema a?
é pequena [3], onde vemos

M?a? = Mpap. (2.5)

considerando a massa MP em órbita circular de raio a sobre uma estrela de massa M?,
senda esta com uma velocidade aproximada de

υ? =
2πR?

T
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e fazendo uso da terceira Lei de Kepler,

a3 =
GM

4π2
p2,

com isso obtem-se:

υ2? =
G(M? +Mp)a

2
?

a3p
. (2.6)

ConsiderandoMp << M? e a inclinação da órbita do planeta em relação ao observador
(i), teremos então uma equação para a velocidade radial máxima da estrela (υ):

υmax
rad = Mp sin(i)

(
G

apM?

) 1
2

. (2.7)

Portanto, pode-se relacionar a velocidade radial da estrela com deslocamento Doppler.
Também tem-se que o método da velocidade radial pode determinar tanto a Mp sin(i)
como também, a partir da forma da variação de υ com o tempo, a excentricidade, e,
da órbita do planeta [5]. A vista que o método não leva a obtenção da inclinação
do sitema sin(i) a massa será estimada em relação ao seu valor real, chamada de massa
mínima1. Onde, é notório que para pequenos valores de �i�, tem-se medidas pequenas para
velocidade radial e consequentemente pequenos valores para o deslocamento Doppler [3].

Mas este método tem algumas limitações, entre estas tem-se: prende-se com a deter-
minação da massa do planeta, ou seja, não é possível con�rmar a massa do planeta por
esse método, e a outra é em relação a um sistema extra-solar que tem órbita coplanar
ao plano do céu, nessa situação não se consegue perceber se a estrela aproxima ou se
afasta do observador. Neste caso, �ca impossibilitado de se medir velocidades radiais da
estrela. E o não conhecimento de ∆λ impede a determinação da velocidade tangencial
da estrela em sua órbita [14]. Como as estrelas do tipo espectral O, B e A, e também
do tipo F, �gura 2.3, estas possuem velocidades de rotação altas e por isso apresentam
riscas espectrais largas, e isto impede a medição com precisão su�ciente para se detectar
exoplanetas.

Tem-se também que, outra complicação inerente ao método é o longo tempo de ob-
servação para detectar-se os pequenos deslocamentos Doppler [3]. Mais os resultados são
bons em estrelas como o Sol. Com planeta de grande massa e órbita próxima da estrela o
efeito gravitacional sofrido é su�ciente para produzir mudanças a ser detectável na velo-
cidade radial. Como a interação entre a estrela e o planeta acontece gravitacionalmente,

1Massa Mínima - a massa se a órbita é exatamente de ponta. a técnica Doppler também limita as
faixas de massas planetárias e raios orbitais que podem ser observados, e assim os planetas observados
podem não ser todos os planetas em um sitema [5]
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Figura 2.3: As estrelas de tipo mais próximo de O, no início da seqüência são chamadas estrelas
de primeiros tipos (do inglês early type), enquanto que os tipos mais próximos de M, no �nal
da seqüência são chamados tipos tardios (late type). Cada tipo é subdividido em 10 grupos,
de 0 (primeiros) a 9 (tardios), como por exemplo: . . . F8, F9, G0, G1, G2. . . G9. Crédito:
Observatórios Virtuais - Fundamentos de Astronomia.

é mais fácil detectar planetas com grande massa que resultam maiores amplitudes na
variação da velocidade radial da estrela. Quanto mais curta for for a órbita do planeta,
mais fácil ele será detectado, já que o período será menor e podemos detectar várias
órbitas em menos tempos [2].

O Método Velocidade Radial é responsável por cerca de 18,4% das detecções dos
exoplanetas em vários outros sistemas.

2.3 Método de Trânsito

Dado que um trânsito é uma con�guração especí�ca de um planeta em órbita de uma
estrela, que só acontece se este estiver alinhado com a nossa linha de visada, �gura 2.4,
então podemos de�nir uma área na qual um planeta criaria uma sombra2 na estrela,
quando iluminado a partir do observador e esse planeta estiver lá, então teremos um
trânsito. Esse é o método do Trânsito, em o que é analisado é a variação do brilho da
estrela [2]. Com a diminuição do brilho da estrela será possível obter alguns parâmetros
do sistema planetário. Portanto, a diminuição da luminosidade será dependente do ta-
manho do planeta, do tamanho da estrela e também da distância orbital do planeta em

2Sombra é criada pelo planeta dentro de uma zona, ao qual depende da distância à estrela, se este
estiver próximo à estrela a sombra será maior. Se estiver mais longe, o ângulo da sombra irá diminuir.
Portanto, a probabilidade do trânsito depende da distância à estrela.
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relação a estrela e, estas dependências, [...], acarretarão vieses na amostras dos exoplane-
tas detectados, já que é mais provável observar trânsitos de planetas gigantes próximos
da estrela central [3]. A observação dessa diminuição repetidas vezes permite identi�car
como sendo trânsito de um planeta em frente à estrela. E durante esses períodos de
observação é possível determinar o período orbital do planeta e a presença atmosférica,
logicamente, utilizando aparatos espectroscópios que permitam identi�car linhas de ab-
sorção [3]). Este método foi descrito detalhadamente primeiro por Rosenblatt (1971) [16].
Mas somente teve uma visão mais realista nas descrições de Borucki e Summers (1984)
para taxas de detecções [17]. A descoberta por essa técnica tem aumentado em muito
o número de exoplanetas a partir de telescópios espaciais, como o Kepler, o CoRoT o
(Convection, Rotation and Planetary Transits) e o TESS (Transiting Exoplanet Survey
Sate) que está examinando o céu e isso ocorrerá por dois anos para encontrar exoplanetas
em trânsitos ao redor das estrelas mais brilhantes próximos à Terra. Com isso, como
o Método Velocidade Radial, o Trânsito tem detectado a maior parte dos planetas, ou
seja, 77,4% sendo estes a maioria �Gigantes�.

Figura 2.4: A imagem ilustra a Con�guração de como ocorre o transito planetário, sendo que
quando o planeta passa em frente da estrela que orbita, causa uma diminuição no brilho da
estrela. O qual é detectador pelo observador. Crédito: BOX 2. Métodos para detecção de
exoplanetas: Disponível em: lucaeducar.com.br

É possível veri�car dois pontos importantes que acontece quando ocorre um trânsito
de um exoplaneta provocando um efeito no brilho da estrela:
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1) durante o trânsito, quando o planeta passa a frente da estrela e;

2) na ocultação, quando o planeta passa atrás da estrela.

Todavia, os grandes planetas bloqueiam uma maior parcela da luz da estrela, então
eles criam quedas mais profundas na curva de luz da estrela. Quanto mais longe estiver
o planeta, mais tempo ele demorará para eclipsar a estrela e então maior será a extensão
na variação na curva [2].

Portanto, no Trânsito os equipamentos medem antes do ingresso do exoplaneta o
�uxo de energia. Durante o trânsito ocorre uma queda no �uxo de energia da estrela
e após isso os equipamentos voltam a medir o �uxo de energia normal da estrela [15].
Com isso temos antes do trânsito as medidas do �uxo de energia ou a potência:

P0 = I0A0, (2.8)

onde P0 é �uxo de energia ou a potência, I0 a intensidade total da radiação emitida pela
estrela e A0 é a área do disco da estrela. E durante o trânsito a medida da potência é
dado por:

P1 = I0A1, (2.9)

onde
A1 = A0 − Ap,

sendo Ap a área do disco do exoplaneta, ou seja, área escurecida pelo exoplaneta. Então,
calculando a razão entre o brilho da estrela no trânsito pelo brilho fora do trânsito temos
que:

P1

P0

=
A0 − Ap

A0

= 1− Ap

A0

,

ou
Ap

A0

= 1− P1

P0

=
P0 − P1

P0

.

De�nindo TA como sendo a amplitude da variação do trânsito expressa como uma
fração do brilho da estrela fora do trânsito, ou seja,

P0 − P1

P0

= TA. (2.10)

Com isso temos que, a razão entre a área do disco do exoplaneta em relação ao da
estrela hospedeira é:

TA =
Ap

P0

=
πR2

p

πR2
?

,
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onde Rp é o raio do exoplaneta e R? é o raio da estrela hospedeira. De onde obtemos
uma expressão que seja possível calcular o tamanho de um planeta extra-solar através
de medidas do trânsito,

Rp = T
1
2
AR?. (2.11)

Portanto, um exoplaneta se con�rma com convicção quando é possível observar vários
trânsitos separados pelo mesmo intervalo de tempo que será o período de uma revolução
completa do exoplaneta em torno da estrela hospedeira [15].

Contudo, a probabilidade do trânsito se encontra mais em planetas chamados Júpiter
quentes com raios orbitais pequenos e, estes planetas se encontram mais próximos da
estrela, em seu sistema, com semi-eixo na ordem de 0.05 UA. Conforme veremos na
�gura 2.5 onde mostra a relação entre a massa e o semi-eixo órbital maior dos planetas
descobertos. Pela equação (2.8), temos que a probabilidade para este tipo de planeta
tem-se um aumento de 10% e com isso para se observar um trânsito necessitaria de
apenas, cerca de 10 planetas. Como vemos, para um planeta do tamanho do Júpiter em
uma órbita 20 vezes menor do que a órbita da terra ou seja, com período orbital de 4
dias, a probabilidade de um alinhamento com a nossa linha de visada seria de 10%, já
que para o caso de um planeta do tamanho da Terra, na distância em que estamos, a
probabilidade seria de 0,5% [18].

Portanto, tem-se os parâmetros a considerar no método de Trânsito, são eles: o tama-
nho da estrela e do planeta pois permite fazer a interpretação do sistema planetário onde
estiver ocorrendo o trânsito. Além disso os estudos do tamanho da orbita, a temperatura
e o tamanho relativo do planeta [50].

A primeira detecção publicada de um trânsito planetário, foi do planeta HD 209458
b, que orbita sua estrela a uma distância de 0,046 UA em um período de 3,5 dias [26] .
Logo após tentativas efeituadas em outras estrelas pelo método Doppler com descobertas
de exoplanetas. E em 2009 o telescópio CoRoT, identi�cou o primeiro planeta rochoso
a ser descoberto por este método, o exoplaneta CoRoT 7b [3].
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Figura 2.5: Realção massa/período. Créditos da �gura:
https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetphot.

2.4 Astrometria

A Astrometria consiste no método mais antigo para detecção de exoplanetas, com a
ideia de detectar oscilações de posições nas estrelas. Onde esteja presente um planeta
em órbita de uma estrela, induzindo um movimento periódico em torno do centro de
massa do sistema, conforme veri�car na �gura 2.6, fazendo com que ocorra variações
da posição da estrela em relação ao referencial distante. Esta variação ocorre já que
ao se considerar dois corpos com massas distintas, sendo a estrela o que possui maior
massa, ambos vão atrair-se mutuamente [3]. Este método tem algumas vantagens, pois
permite uma elevada precisão na medida da massa do planeta, a detecção de planetas
que orbitam mais distante da estrela, sendo maior a pertubação na posição nesta. Ao se
considerar o movimento da estrela e do planeta sobre seu centro de massa em comum,
podemos ver que a amplitude do re�exo da estrela é a? = apMp/M?, onde a? e ap são as
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distâncias o centro-da-massa até a estrela e planeta respectivamente [5].

Figura 2.6: A esquerda, a astometria mede a variação de uma estrela em relação ao observa-
dor. Crédito: Townsend/University College London. A direita, a detecção do exoplaneta HD
176051 b anunciada em 2010, o primeiro descoberto por astrometria. Crédito: Muterspaugh e
colaboradores.

Este método reside essencialmente no fato de envolver medições de variação muito
pequenas em movimento próprio da estrela, o que gera di�culdade extras para detecção
e con�rmação de exoplanetas. Devido a isso se torna mais e�caz para planetas de massa
grande orbitando a alguma distância de suas estrelas-mâes. Além disso, como o que
realmente é medido é a posição angular da estrela, o método é claramente melhor para
sistemas planetário dentro de poucos parsecs3 da Terra [5].

Portanto, para um planeta que órbita uma estrela a certa distância, como a Astro-
metria mede ângulos. E este ângulo corresponde ao semi-eixo maior da órbita da estrela
em torno do centro de massa, também conhecido como assinatura astrométrica, como
podemos ver:

α? =
a?
d
. (2.12)

3Parsecs - é uma unidade de distância frequentemente usada na Astronomia para medir distâncias a
que estão estrelas e galáxias da Terra, onde um parsec = 3.085678 x 1013 km = 3.08 x 1018 cm.
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Portanto, reescrevendo a 3o Lei de Kepler e fazendo uso das Leis de Newton. nota-
remos que 2 corpos em órbita em torno de um centro de massa comum será:

a3?
p2

=
M3

p

(M? +Mp)
2 , (2.13)

com isso, a equação(2.12), �cará:

α? =
a?
d

=
Mp

d

(
p

M? +Mp

) 2
3

. (2.14)

Mas a massa da estrela é muito maior que a do planeta. Com isso obtemos a massa
do planeta conhecendo a distância:

M − p = α?d

(
M?

p

) 2
3

(2.15)

Então, ao se saber a assinatura astrométrica, à distância a estrela, o seu período e sua
massa, é possível obter a massa do planeta.

Percebe-se que este método é mais favorável para detecção de planetas massivos
bem afastado da estrela hospedeira, que está a alguns parsecs da Terra. Mais com o
Lançamento da missão espacial ESA GAIA4 em 2013, [...] o GAIA visa observar 1
bilhão de estrelas com magnitude superior a 20%, com uma precisão de 10-20 µas na
magnitude 15 [5].

As vantagens deste método são: detecta mais facilmente planetas mas afastados de
sua estrela hospedeira, ao contrario da método velocidade radial, e não se limita pelo
ruídos intrínseco das estrelas turbulentas ao contrário das técnicas velocidade radial e
trânsito. E as desvantagens são: di�culdade de se detectar planetas terrestres, e só pode
ser utilizada para estrelas relativamente próximas uma vez que o movimento aparente
de uma estrela em torno do baricentro do sistema planetário descreve um ângulo no céu
que é inversamente proporcional à sua distância.

Observamos que os métodos velocidade radial e astrometria se utilizam da pertubação
gravitacional que um planeta causa na estrela, e com isso ocorre pequenas variações na
velocidade radial da estrela em relação ao centro de massa do sistema estrela-planeta. A
diferença é que pelo método velocidade radial se analisa a variação em que a estrela se
afasta ou se aproxima do observador. já pelo método astrometria se analisa a variação
da estrela observada em relação a outras estrelas e com isso o observador veri�ca os
pequenos ângulos no deslocamento da estrela.

4ESA: Agência Escpacial Europeia.

48



2.5 Microlente Gravitacional

Há mais de 90 anos foram estabelecidos os fundamentos de lentes gravitacionais,
quando pela primeira vez foi medido a de�exão da luz por um campo gravitacional.
Os primeiros cálculos sobre o desvio da luz pela lente gravitacional dar-se-á ao século 18
em o artigo de Soldner (1804) [10]. Fazendo uso da mecânica clássica ele chegou a um
valor de 0,84 segundos de arco de de�exão para um raio de luz que passasse próximo ao
sol [2]. Em 1911 Albert Einsten fez uma versão mais moderna desse evento. Chegando
independentemente ao mesmo valor encontrado por Soldner, para a de�exão da luz pas-
sando perto do Sol [2]. Mas 1915, quando completou sua Teoria da Relatividade Geral,
Einstein refez o cálculo para o desvio da luz e chegou ao um valor que foi o dobro do
obtido anteriormente. Portanto, no método de Microlente Gravitacional se faz o uso da
Teoria da Relatividade Geral (TRG) de Einstein, pois este método calcula o desvio de
luz que ocorre no campo gravitacional, para fazer detecção de objetos em outros sistemas
planetário.

Para que ocorra o efeito de microlente, deve se ter o seguinte: que o sistema planetário
passe quase diretamente entre a estrela que se encontra distante e o observador. Então,
quando uma estrela em nossa galáxia atua para tirar a luz de uma estrela mais distante
que, de nossa perspectiva, passa por trás da estrela da lente. O que observamos, neste
caso, é um aumento aparente no brilho que pode durar dezenas de dias [21]. Quando
ocorrer que, uma estrela de um sistema planetário passa na linha de visão do observador
para uma estrela que estiver distante, conforme a �gura 2.7, o brilho desta irá aumentar.
Ocorrendo com isso, a curva de variação do brilho aumentará, ou apresentará um segundo
máximo, devido ao efeito de lente gravitacional de um planeta desse sistema planetário
interceptar nossa linha de visão durante sua passagem à estrela distante. Com isso este
planeta, [...] poderá funcionar como uma lente adicional e poderá produzir uma mudança
adicional no brilho, que é de duração muito mais curta que o evento geral [21].

No entanto, para que se detecte planetas em um número razoável, tem-se que observar
continuamente uma quantidade elevadas de estrelas que encontram-se distantes, devido
a raridade de ocorrer o evento microlente. Apesar desta raridade, este é o método mais
promissor para a detecção de planetas entre a Terra e o centro da galaxia, devido a
grande quantidade de estrelas distantes que encontram de fundo. Pois a estrela de fundo
estará tipicamente na protuberância da galáxia, e a estrela da lente estará na metade
do caminho entre o Sistema solar e o centro galáctico [21]. Sendo o mais sensível em
relação a massa de planeta e a única a que permite detecção em sistemas distantes de nós
(20 mil anos luz) [2]. No entanto, é degenerado na medida em que é sensível à relação
massa-planeta-estrela e à separação angular entre o planeta e sua estrela hospedeira [21].
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Figura 2.7: Magni�cação da luz da estrela lente, no momento da ocorrência do evento micro-
lente.

Figura 2.8: Observador analisado o evento microlente.

Portanto, faz vários anos que tem havido campanhas para observar eventos de mi-
crolente de protuberância galáctica, com o objetivo de procurar por matéria escura e
planetas extrasolares [5]. Dessas campanhas te-se o OGLE5 (Optical Gravitational Len-

5OGLE é um telescópio de 1,3 m equipado com câmera de 1,4 graus no Chile.
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sing Experiment) [28] e MOA6 (Microlensing Observation in Astrophysics) [27]. Em 2003
estas duas campanhas con�rmaram pela primeira vez a presença de um planeta em torno
de uma estrela. Supondo que a estrela da lente seja uma da sequência principar M-anã,
que o planeta tenha uma massa de 1.5 Mj e orbite a estrela da lente a uma distância
aproximada de 3 AU [5]. Este planeta con�rmado tem o semi-eixo maior que 4,3 AU
em torno da estrela e o evento responsável foi o OGLE 2003-BLG-235/MOA 2003-BLG-
53. Quando não se conhece a massa da estrela, ou a sua distância, então tipicamente,
assume-se que a estrela hospedeira é uma M-anã (um tipo comum de estrela com uma
massa de 10%−60% que a do Sol) e que está na metade do caminho ente o Sol e o centro
da nossa galáxia. Portanto, este método nem sempre pode fornecer uma massa de�nitiva
ou uma estimativa semi-maior do eixo para o planeta, mas pode colocar restrições muito
úteis nas propriedades do planeta [21].

Como ja mencionado anteriormente, a grande vantagem do método Microlente Gra-
vitacional é que se pode detectar planetas de baixa massa, do tipo terrestre, e com o
avanço tecnológico estas descobertas só tende a aumentar, até agora ja foram descoberto
e classi�cados cerca de 1,9%7 de planetas, só este ano, até o presente momento, fora
anunciado 3 exoplanetas. E a grande desvantagem é que o evento microlente não pode
ser repetido. Um exemplo de evento de microlente é mostrado na �gura 2.9.

2.6 Imagem

Este é um método que di�cilmente devolve bons resultados, haja vista que através
deste tentam-se obter imagens dos próprios planetas, como os planetas não tem luz
própria, a única forma de os ver é através da luz que re�etem, a qual, obviamente, tem
um bilho muito menor que o da estrela. Estamos, no entanto, agora começando a ser
capaz de detectar diretamente os exoplanetas [21], já con�rmados um total de 458. É
mais fácil obter a imagem se o sistema estelar for relativamente próximo ao Sol, neste
caso se a estrela for menos luminosa e o planeta ser volumoso e quente, e entre a estrela e
o planeta existir uma maior separação. Contudo, é muito desa�ador mapear diretamente
os exoplanetas, todos foram massivos (> 1 massa de Júpiter), tendem a ser bem jovens
(então ainda são brilhantes) e normalmente estão a grande distâncias de sua estrela
hospedeira [21]. Portanto, os exoplanetas detectados por este método encontram-se em
duas categorias: 1) os que orbitam em torno de estrelas mais massivas que o Sol, sendo

6MOA é uma colaboração entre Japão e Nova Zelândia que faz observações sobre matéria escura e
planetas extrasolares e atmosferas estelares usando a técnica microlente gravitacional no Observatório
MT John da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, sendo um telescópio de 1,8 m equipado
com câmera de 2,4 graus.

7http://exoplanet.eu/
8http://exoplanet.eu/
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Figura 2.9: A curva de luz de um evento de lente. A magnitude aumenta inicialmente, atinge
o pico após cerca de 20 dias e depois começa a diminuir; todo o evento com duração de ∼ 50
dias. Na ausência da in�uência de um companheiro, seria simétrico. Neste caso, no entanto,
uma companheira de 5,5 da massa terrestre à estrela da lente, orbitando a 2,6 AU, causa uma
ampli�cação adicional (mostrada na inserção) que pode ser analisada para determinar a massa
e a distância orbital do companheiro. Figura de [21,25].

ainda jovens o su�ciente para terem disco protoplanetários9; 2) e os que orbitam em
torno de estrelas muito fracas ou anãs (marrons), e que estejam a pelo menos 100 AU
de sua estrela. A �gura 2.10 mostra um objeto detectado por imagem, o β Pic b, com
massa ∼ 9 massas de Júpiter, e orbita a uma distância de somente 19 AU da sua estrela
hospedeira [21]. A análise da imagem ao qual revelou o planeta orbitando a estrela
β Pictoris deu-se em 2003 e só foi anunciado em 2012 e esta estrela pertence a classe
espectral A6V.

Este método é dependente da distância do objeto à estrela. No entanto, uma razão
pela qual a geração direta de imagens é interessante é que algumas das propriedades
desses objetos podem ser determinadas a partir de observações diretas, em vez de serem
inferidas indiretamente [21]. Com isso, o ponto forte deste método é a melhor sensibi-
lidade para períodos longos, e o ponto fraco é a observação do planeta visto que este é
menos brilhante que a estrela.

9Um disco protoplanetário é um disco de matéria (cuja composição teorizada é de 99% gás, e 1% de
material sólido, na forma de pó) em órbita de uma estrela recém-formada.
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Figura 2.10: Imagens infravermelhas de β Pictoris tiradas em novembro de 2003, e
novamente no �nal de 2009, mostrando uma companheira em ∼ 10 AU, que claramente
mudou substancialmente entre 2003 e 2009. Essas observações sugerem que o objeto tem
uma massa de cerca de nove massas de Júpiter. ( Fonte: [21, 34]).

2.7 Pulsar Timing

Os Pulsares são estrelas de nêutrons em rotação muito rapida, o qual foca a luz emitida
num feixe seguindo uma direção. Se durante a rotação da estrela o feixe for intercep-
tada na Terra uma vez por rotação, será possível detectar os pulsos periódicos de luz
provenientes dessa estrela (�gura 2.11). Com isso, o planeta quando orbitar a estrela
seu movimento será afetado, para os pulsares, o período a ser medido será alterado e se
a estrela ao se afastar da Terra, seu período será ligeiramente maior, mas se estiver se
aproximando da Terra o período será ligeiramente menor.

Portanto, este método consiste na medida de anomalias temporais dos sinais emitidos
por tais objetos, que podem ser ocasionados pela presença de exoplanetas [3], conforme
�gura 2.12. Esta medição além de poder con�rmar a existência de planeta, pode também
determinar o semi-eixo maior da orbita e também um limite mínimo para a massa do
exoplaneta. Este método permitiu a detecção do primeiro sistema plantário extrasolar
[35]. No entanto, não é apropriado na busca por planeta, visto que os pulsares são feitos
em supernovas, a vista que não são tão frequente. Como os estudos atuais são de interesse
em possíveis planetas habitáveis e a supernova com certeza tira qualquer possibilidade
de existência de vida a planetas próximos.
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Figura 2.11: Representação de uma estrela de Neutron (pulsar). Crédito: ESO - Obser-
vatório Europeu do Sul.

Figura 2.12: Simulação de um planeta orbitando um pulsar. Crédito: ESO - Observatório
Europeu do Sul.

2.8 Kepler, TESS e CoRot

Os telescópios espaciais projetados para a missão de caçar exoplanetas e que obtiveram
bons resultados foram o Kepler, CoRoT e recentemente o TESS. E futuramente será
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lançado o WFIRST, que nos dará a maior e mais profunda imagem do universo desde o
telescópio espacial Hubble, abrindo caminho para uma busca ainda mais precisa da vida
fora da Terra. Nesse contexto iremos apenas relatar um pouco sobre os três satélites
sitado anteriormente.

2.8.1 Kepler

O Kepler lançado em 2009, foi um telescópio espacial projetado para examinar uma
parte da galáxia a Via Láctea em busca de exoplanetas, por quarto anos, que foi o dobro
do previsto para sua vida no espaço. E após falhas na maioria de suas rodas de reação,
a NASA colocou-lhe em uma nova missão chamada de K2.

Usando dados da missão Kepler e da extensão missão K2, os cientistas identi�caram
mais de 2.800 exoplanetas candidatos e con�rmaram mais de 2.600 deles como planetas
extra-solares. Com isso Kepler revelou uma cornucópia de diferentes tipos de planetas.
Além de gigantes gasosos e planetas terrestres, ajudou a de�nir toda uma nova classe
conhecida como "super-Terras ": planetas que estão entre o tamanho da Terra e Netuno.
No entanto, o principal método de Kepler para a busca de planetas é o método Trânsito
(seção 2.3). Este monitora a luz de uma estrela, se esta se esvai em intervalos regulares
e previsíveis, isso sugere que um planeta está passando pela face da estrela. Dois dos
planetas con�rmados pela missão Kepler, o Kepler-438b e Kepler-442b, têm menos de 1,5
vezes o diâmetro da Terra. O Kepler-438b, a 475 anos-luz de distância, é 12% maior que
a Terra e orbita sua estrela uma vez a cada 35,2 dias. O Kepler-442b, a 1.100 anos-luz
de distância, é 33% maior que a Terra e orbita sua estrela uma vez a cada 112 dias.

Tanto o Kepler-438b quanto o Kepler-442b orbitam estrelas menores e mais frias que
o nosso Sol, tornando a zona habitável mais próxima de sua estrela-mãe, na direção da
constelação de Lyra.

Depois de nove anos no espaço coletando dados que indicam que o nosso céu está
cheio de bilhões de planetas ocultos - até mais planetas que estrelas - o telescópio espacial
Kepler da NASA �cou sem combustível necessário para outras operações cientí�cas. Com
isso a Nasa decidiu aposentar a espaçonave dentro de sua órbita atual e segura, longe da
Terra, no dia 30 de outubro de 2018. Deixando um legado de mais de 2.600 descobertas
de planetas em outros sistemas solares, muitos dos quais poderiam/podem ser lugares
promissores para a vida.

2.8.2 TESS

O TESS �(Transiting Exoplanet Survey Satellite)� lançado em 18 de abril de 2018,
é o próximo passo na busca de planetas fora do nosso sistema solar, incluindo aqueles
que poderiam suportar a vida. A missão será responsável por encontrar exoplanetas que
periodicamente bloqueiam parte da luz de suas estrelas hospedeiras, eventos chamados
de trânsitos. Este pesquisará 200.000 das estrelas mais brilhantes próximas ao sol para

55



procurar por exoplanetas em trânsito. Orbitando a Terra a cada 13,7 dias, realizará
uma pesquisa completa durante dois anos. Nesse seu primeiro ano de missão fará o
levantamento do Hemisfério Sul, e o Hemisfério Norte (que inclui o campo original de
Kepler) em seu segundo ano. Contudo, espera revelar muito mais exoplanetas. Asim
sendo, os cientistas da TESS esperam um catalogo de milhares de candidatos a planetas
e com isto aumentar signi�cadamente o número atual de exoplanetas conhecidos. Destes,
aproximadamente 300 deverão ser exoplanetas do tamanho da Terra e, que são mundos
não maiores que duas vezes o tamanho da Terra. A missão encontrará os exoplanetas
mais promissores orbitando estrelas mais próximas e mais brilhantes, dando aos futuros
pesquisadores um rico conjunto de novos alvos para estudos de acompanhamento mais
abrangentes.

O TESS pesquisará todo o céu ao longo de dois anos dividindo-o em 26 setores
diferentes, cada um com 24 graus por 96 graus. As poderosas câmeras da espaçonave
olharão para cada setor por pelo menos 27 dias, observando as estrelas mais brilhantes
em uma cadência de dois minutos. Da Terra, a lua ocupa metade de um grau, que é
menor que 1/9000 do tamanho dos blocos TESS.

As estrelas que o TESS estudará são 30 a 100 vezes mais brilhantes que as da missão
Kepler e do K2, o que permitirá observações de acompanhamento muito mais fáceis tanto
com telescópios terrestres quanto baseados no espaço. A missão também cobrirá uma
área do céu 400 vezes maior que a monitorada pela missão Kepler.

Contudo, o TESS fará uso do Trânsito (seção 2.3), pois o método de trânsito de
detecção de exoplanetas procura mergulhos na luz visível das estrelas e exige que os
planetas se cruzem em frente das estrelas ao longo de nossa linha de visão. Os mergulhos
repetitivos e periódicos podem revelar um planeta ou planetas orbitando uma estrela. A
fotometria de trânsito, que analisa a quantidade de luz que um objeto produz em um
dado momento, pode dizer muito aos pesquisadores sobre um planeta.

Potanto, o TESS criará um catálogo de milhares de candidatos a exoplanetas usando
o método de fotometria de trânsito. Depois que essa lista tiver sido compilada, a mis-
são do TESS será observações de acompanhamento baseadas no solo para con�rmar que
os candidatos a exoplanetas são de fato planetas extra-solares verdadeiros e não falsos
positivos. Estes telescópios e acompanhamento em terra irão colaborar com outros te-
lescópios terrestres para medir as massas dos planetas. Usando o tamanho do planeta
conhecido, órbita e massa, o TESS e o acompanhamento baseado no solo serão capazes
de determinar as composições dos planetas. Isso revelará se os planetas são rochosos
(como a Terra), gigantes gasosos (como Júpiter) ou algo ainda mais incomum. Acompa-
nhamento adicional com missões terrestres e espaciais, incluindo o Telescópio Espacial
James Webb da NASA, também permitirá que os astrônomos estudem as atmosferas de
muitos desses planetas.

56



2.8.3 CoRoT

O telescópio espacial CoRoT �(ROtation de COnection and planetary transits)� é um
telescópio espacial que fez parte de uma missão astronômica e astrofísica que foi res-
ponsável de observar 120 mil estrelas dentro do disco da Via Láctea, com dois objetivos
principais:

1. Descobrir novos planetas extrassolares a partir da detecção de trânsitos planetários;

2. Estudar a rotação e a convecção nas estrelas através da sismologia estelar.

O CoRoT teve como pretensão ser a primeira missão cientí�ca a detectar planetas
extrassolares do tipo terrestre além de obter dados para uma melhor compreensão dos
fenômenos da rotação diferencial e da convecção em estrelas.

O projeto do satélite foi proposto em 1994. Sendo a missão principal analisar pulsa-
ções de estrelas. Com isso a pesquisa por planetas extrassolares era então um objetivo
secundário da missão. Mas devido ao alto custo e a sismologia estelar não ser a áreas de
maior prioridade em astronomia, o projeto �cou ameaçado de ser cancelado ou ter seu
orçamento reduzido. Por este motivo, a missão CoRoT adotou a pesquisa por planetas
extrassolares como seu objetivo principal, sendo esta uma área que é prioridade de pes-
quisa dentro da astronomia moderna e goza de grande interesse por parte do público.
Isto assegurou uma melhor promoção do projeto junto às autoridades governamentais ga-
rantindo sua execução. O estudo das pulsações estelares passou a ser o objetivo número
dois da missão.

Portanto, �nanciada pela CNES (Centre National d�Études Spatiales) com 70% dos
custos da missão, contando com cooperação da ESA, da Alemanha, Espanha, Áustria,
Bélgica e do Brasil. Ficando o projeto com custo total de 170 milhões de euros. Contudo,
o CoRoT foi lançado em 27 de dezembro de 2006, com a projeção e durar dois anos meio,
no entanto, a CNES tinha estendido operações até 2016 poucos dias antes da anomalia
de 2 de novembro de 2012 que colocou um ponto �nal na missão.

Durante a missão, o CoRoT recolheu quase 160 000 �curvas de luz�, (variação com
o tempo de o brilho de uma estrela). Os alvos eram poucas estrelas brilhantes (160)
observadas com grande precisão, e mais de 150 000 estrelas mais fracas para detectar
um número razoável de planetas extrassolares, descobrir e interpretar as vibrações de
muitas estrelas, mas também tratar muitas outras questões de física estelares tais como
atividade, rotação, sistema binário, etc.

Como ja mencionado anteriormente a missão possui dois programas cientí�cos: a
sismologia estelar para o estudo das estrelas variáveis do tipo pulsante e também outros
tipos que não se era conhecidos, (mais não cabe explicar aqui); e o programa exoplanetas
que tinha como grande ambição encontrar planetas menos massivos do que os que já
tinham sido descobertos até o presente momento de sua missão, talvez, planetas similares
ao planeta Terra.
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Contudo, o método usado pela missão CoRoT para detectar planetas extrassolares
é baseado na detecção de trânsitos planetários, ou seja, na detecção da passagem do
planeta em frente da estrela em torno da qual ele orbita (método descrito na seção 2.3).

Com isso, a missão CoRoT foi capaz de descobrir centenas de novos planetas gigante
gasosos, e também era su�cientemente sensível para detectar planetas rochosos com um
tamanho da ordem de duas vezes o tamanho da Terra.

Dentre essas descobertas a primeira foi em 3 de maio de 2007 anunciando que a
missão CoRoT havia descoberto um "Júpiter quente", orbitando uma estrela do tipo
solar a 1500 anos-luz de distância da Terra, com um raio de aproximadamente 1,78 RJ

(raios de Júpiter), uma massa de 1,3 MJ (massas de Júpiter) e com um período orbital
de 1,5 dias.

2.8.4 Outros caçadores de exoplanetas

1. O HARPS no telescópio La Silla de 3,6 metros do Observatório Europeu do Sul, no
Chile, cuja primeira luz foi em 2003. O instrumento é projetado para observar as
oscilações que um planeta induz na rotação de uma estrela. O HARPS encontrou
mais de 100 exoplanetas em si e é usado regularmente para con�rmar observações
do Kepler e outros observatórios.

2. O telescópio canadense Microvariabilidade e Oscilações de Strars (MOST), que
iniciou observações em 2003. A MOST foi projetada para observar a astroseismo-
logy de uma estrela, ou starquakes. Mas também participou de descobertas de
exoplanetas, como encontrar o exoplaneta 55 Cancri e.

3. Os telescópios espaciais da NASA/Agência Espacial Européia Hubble e da NASA
Spitzer, que periodicamente observam planetas em comprimentos de onda visível
ou infravermelho, respectivamente.

4. O europeu caracterizando ExOPlanets Satellite (CHEOPS). A missão é projetada
para calcular os diâmetros dos planetas com precisão, particularmente os planetas
que se encontram entre as massas super-terrestre e Netuno.

5. Missão Darwin é projeto de sonda espacial não tripulada, proposta pela Agência
Espacial Européia com o objetivo de lançar um conjunto de telescópios orbitais a
�m de detectar planetas próximos a outras estrelas e analisar sua atmosfera para
veri�cação de assinaturas químicas de vida.

6. Missão Gaia é uma ambiciosa missão com o objetivo de montar um grá�co tridi-
mensional da nossa galáxia, revelando seu processo de formação, evolução e sua
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composição. Combinando esses dados com as informações astrofísicas de milhares
de estrelas, incluindo a detecção e classi�cação orbital de sistemas planetários.

7. Missão SIM Lite é um projeto da Nasa, com objetivo de lançar Observatório as-
trométrico com um interferômetro Michelson que tem como objetivo identi�car
planetas terrestres nas zonas habitáveis de suas estrelas, fazer estudos sobre as
estrelas, além do estudo da determinação da idade da Via Láctea , distribuição de
matéria escura, etc.
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Capítulo 3

Classi�cação dos Exoplanetas

�Os satélites astronômicos, que espiam com clareza insuperável para fora da órbita da
Terra, estudam questões que vão da possível existência de planetas ao redor de estrelas
próximas até a origem e o destino do Universo. As sondas planetárias exploram de
perto a deslumbrante série de outros mundos em nosso Sistema Solar, comparando seus
destinos com o nosso.�
Carl Sagan.

A International Astronomical Union (IAU), de�ne e/ou classi�ca um planeta (exopla-
neta) como sendo um objeto com órbita ao redor de uma ou mais estrelas, ter massa
su�ciente, porém inferior a treze massa de Júpiter, para que hidrogênio não possa ser
queimado [36]. Nesse contexto, os planetas são estabelcidos como [71]:

1. Objetos com massas inferiores a uma massa para uma fusão termonuclear de deu-
tério (calculada em aproximadamente ∼ 13MJ para objetos com metalicidade so-
lar), que orbitam estrelas ou remanescentes estelares são considerados planetas, se
importando com sua formação. Um limite inferior de massa requerido para um
planeta extrasolar é o mesmo que é utilizado em nosso Sistema Solar.

2. Objetos subestelares com massas superiores ao limite correspondente a uma fu-
são de hidrogênio são pequenas marrons, se importando com seu mecanismo de
formação.

3. Os objetos �utuantes livres, em acumulados estelares, com massas abaixo do ne-
cessário para uma fusão de deutério não são planetas e sim sub-pequenas marrons
ou qualquer nome que lhe seja apropriado.

Temos que, um dos parâmetros mais importantes para o estudo de sistemas planetá-
rios extrasolares é relativo à estrutura internas dos objetos que o compõe, como a massa
e orbita. Características como densidade, raio e massa de planetas, satélites são informa-
ções importantes para que se compreenda as características das zonas de estabilidade e
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habitabilidade planetárias [3,50]. Portanto, os possíveis parâmetros são; a massa estelar,
a massa do planeta, o raio estelar, o raio planetário e também as densidades estelar e
planetária.

Na classi�cação dos planetas tem-se os: 1) planetas pequenos, luas e cometas (que
são os Asteróides e Mercurianos); 2) os planetas terrestres (que são Sub-Terras, Terras,
Super-Terras); 3) e os planetas gigantes gasosos (os chamados Netunianos e Jupetianos)
[44]. Portanto, dentre os exoplanetas detectados, são muitos os que estão bem próximos
de sua estrelas hospedeiras, entre estes têm alguns com massas poucos maiores que as
da Terra, e são chamados de Super-Terras, alguns são chamados de Mini-Netunianos
por apresentarem massas similares às de Netuno, e tem os Gigantes Gasosos, que são
chamados de Super-Júpiteres ou Júpiteres Quentes.

Acerca disso, classi�cação dos exoplaneta será, conforme os que encontram-se no
nosso sistema solar:

O sistema solar abriga dois tipos principais de planetas: os formados próximos
ao protosol, ditos planetas rochosos (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte), e
os formados em uma região mais afastado, além da snow line, conhecidos
como planetas gigantes (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno). Além desse
planetas, o Sistema solar abriga uma enorme quantidade de objetos que são
classi�cados como corpos menores, ou seja, satélites, asteróides, cometas e
planetas anões [3].

Para o nosso estudo, iremos nos atentar para uma classi�cação dos planetas rochosos
e gigantes gasosos. Sendo que para planetas com possibilidades de existências de vida,
os rochosos são os mais interessante. Então, olhando para o nosso Sistema Solar temos
que, a maioria dos planetas tem órbitas quase circulares (e ∼ 0), e os exoplanetas
detectados, mostram uma ampla gama de excentricidade, com alguns tendo e > 0, 9 [21].
Os planetas terrestres tem o núcleo formando por ferro e níquel a elevadas temperaturas,
e com manto composto de silicato. Enquanto, os gigantes gasosos , além de possuirem
rápida rotação e serem oblatos, tem densidade menores em comparação aos rochosos.
E são formados principalmente por elementos leves como hidrogênio e hélio, apesar de
possuirem elementos pesados, tem apenas os núcleos sólidos. Ressaltando ainda sobre
Urano e Netuno (os gigante de gelo), que em sua composição tem água, amônia, metano,
silicatos e metais, e sua atmosfera é constituída por pequena quantidades de hidrogênio
e hélio [3, 40].

Os métodos de Trânsito e Velocidade Radial nos dão as medidas de raios e massas,
combinados fornecem a densidade média do planeta [5,21]. A �gura 3.1, mostra o grá�co
de raio contra massa para exoplanetas bem caracterizados. Na medição de velocidade
radial temos informações fornecida apenas sobre a distribuição da Mp sin(i), conforme
visto em (2.2). Essas distribuições conforme o grá�co, tem os vários exoplanetas e tam-
bém vemos as semelhanças de raio e massa ao da Terra. Portanto, temos que para
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Mp sin(i), pode ser demonstrado que para uma distribuição aleatória de sistemas plane-
tários, a distribuição de Mp sin(i) é muito próxima da distribuição de Mp e , portanto,
conclusões estatísticas sobre a distribuição global de massa podem ser inferidas a partir
da distribuição de Mp sin(i) para exoplanetas conhecidos [42].

Figura 3.1: Relação massa-raio para todos os exoplanetas bem caracterizados. Os triângulos
são para planetas do Sistema Solar. O painel esquerdo mostra toda a gama de raios dos
exoplanetas e massas, e ilustra que muitos gigantes gasosos próximos possuem raios in�ados. O
painel da direita é para exoplanetas com massas e raios similares aos da Terra. Ele ilustra uma
degeneração em que planetas de diferentes massas e composições podem ter raios semelhantes.
Também ilustra que encontramos exoplanetas com uma ampla gama de diferentes composições.
(Figura de [21,41]).

A �gura 3.1 nos mostra algumas relações como: um número bastante grande de exo-
planetas descobertos semelhantes ao planeta Júpiter, a maioria com raios orbitais maiores
que o esperado. Sendo que alguns tem raios quase duas vezes maior que o indicado pelos
modelos padrão1, sendo para este uma densidade de ∼ 0, 1gcm−3 [46]. Ainda temos
que os exoplanetas têm medições de velocidade radial e trânsito, sendo muitos próximos

1modelos padrão em [45]
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de suas estrelas hospedeiras e com isso sendo a maioria descobertos são considerados
Super-Júpiteres. Mas, considerando os efeitos de seleção das medidas de velocidade ra-
dial, uma predominância de planetas pesados pode ser esperada, as detecções de maioria
dos planetas gigantes se dá ao fato de serem mais facilmente detectados, por estarem
próximos de suas estrela-mãe. No entanto, a maioria dos planetas descobertos até o
momento tem M sin(i) < 10MJ , e a distribuição de planetas aumenta rapidamente para
massas menores [5]. Portanto, uma possível explicação para o fato de seus raios estarem
in�ados é que eles são fortemente irradiados [47] e uma possível alternativas é de serem
aquecidos através da interações de maré com suas estrelas-mãe [48].

Ao analisar também atmosfera dos planetas é seguir passos importantes na buscar por
exoplanetas com possibilidades de serem habitáveis. Apesar de a maioria dos descobertos
até agora, indiretamente, serem planetas gigantes. Mas, devido aos avanços tecnológicos,
e por consequência melhorias dos métodos, começa-se a observar esse planetas gigantes
diretamente. E devido aos fótons que se recebem desse exoplanetas, está sendo possível
averiguar suas atmosferas espectroscopicamente. Ainda assim é difícil, com isso tem-se
estudado a anã marrom Luhman 16b [52], que é o objetos mais próximo. E a observação
de sua superfície são produzidos utilizando a técnica Doppler-Imaging que mostram
variações no brilho que ocorre através da imagem à proporção que o objeto gira [21].
E ao fazer essa caracterização se tem indicativos de inomogeneidades de grande escala
de nuvem que dão indicio de alguma forma de clima [21]. No entanto, com o adventos
de novos instrumentos, está sendo possível caracterizar exoplanetas de maior e menor
massa.

Dentre esses novos instrumentos, temos o Espectros de Trânsito e Eclipse Secundário,
Variações de Fase e também Espectroscopia de alta resolução, essas técnicas permitem
caracterizar com mais precisão a atmosfera dos planetas [21].

Após esses conceitos sobre os planetas, iremos abordá-los em: Gigante Gasosos e
Rochosos.

3.1 Exoplanetas Gigantes

Como já discutido anteriormente, capítulo 2, a maioria dos planetas con�rmados pelos
métodos de detecção, são considerados gingantes, �gura 3.2, devido ao fato de que Trân-
sito e Velocidade Radial serem as técnicas que mais obtiveram exito nessas descobertas.
Pois estes analisam o trânsito planetário e pertubação ocasionados no sistema. Portanto,
os exoplanetas já encontrados são os Júpiteres quentes, Netunos Quentes, Júpiteres frios,
Super-Júpiters.

Os Jupiteres quentes são exoplanetas com massa aproximadas entre 0,5 e 13 vezes a
MJ sendo gigante gasoso localizado a uma distância de 1.800.00 Km (0,012 UA), A sua
atmosfera é formada principalmente por Hidrogênio e Hélio. A retenção de hidrogênio
ocorre por conta do campo gravitacional muito forte (retenção de hidrogênio 2000oC).
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Estes representam boa parte dos planetas descobertos e com a mesma magnitude em
massa representam cerca de 75%, este número é assim tão alto devido serem mais fáceis
de ser detectados, conforme visto no capítulo 2. Os Netunos quentes são similares ao
Jupiteres quentes, mas sendo menos massivos e para reter hidrogênio em sua atmosfera,
sua massa tem que ser no mínimo 3% a de Jútpiter, e o mesmo se aplica para os Netunos
frios, com a diferença de este estar mais afastado da estrela ao qual orbita. Enquanto
os Júpitere frios são tão massivos quanto so Júpiteres quentes, a diferença é que suas
órbitas estão mais longe da sua estrela hospedeira. E devido a isso, a temperatura em
sua superfície é ∼ 140o C negativos. Portanto, este planeta é semelhante ao Júpiter do
nosso Sistema Solar. E por �m, os Super Júpiteres que possui massa cinco vezes a MJ ,
pois o limite máximo para um objeto ser considerado um planeta é ter massa treze vezes
a Mj. Se o objeto possui massa acima deste valor, serão consideradas anã-marrons.

No entanto, a descoberta de exoplanetas gigantes orbitando próximos às suas estrelas
hospedeiras gerou um desconforto na comunidade cientí�ca, pois tal observação não era
prevista pela teoria padrão da formação planetária2 [3]. Pois tais descobertas levaram
os cientistas a debater sobre a tais teorias da evolução planetária, devido ao fato de
que em nosso Sistema Solar os planetas gigantes estarem mais afastado do Sol, sendo
que estavam e acordo com as teorias, numa escala de tempo de aproximadamente 107

anos [57]. Entre os fatores para esse sistema planetário, está a possível ocorrência de um
processo migratório. Então, nessa base teórica explica-se que esses planetas teriam se
formado em regiões externas da nebulosa protoestelar e com isso migram rumo a parte
interna do sistema planetário.

3.2 Exoplanetas Rochosos

Apesar de nos últimos anos as técnicas terem favorecidos a detecção de exoplanetas
gigantes, a exemplo de Velocidade Radial e Trânsito. Após o lançamento das missões
CoRoT e Kepler, mas recente foi lançado o TESS, houve um aumento nas detecções de
planetas extrasolares e devido a isso, ocorreu também um impulso nos estudos teóricos
objetivando modelar a estrutura interna desses planetas. Como visto pela �gura 3.2
temos um total de 4009 planetas con�rmados, destes 1256 são exoplanetas considerados
Super Terra e 161 exoplanetas Terrestre3. As Super Terras possuem massa entre 1,5
e 10 vezes a massa da Terra. Temos que estes planetas, assim como a Terra possuam
formação rochosa. E a presença de atmosfera vai depender de sua evolução histórica e
também de sua proximidade à estrela a qual órbita. Se considerar estes planetas muitos
próximos de sua estrela hospedeira, sua superfície será muito quente e devido a alta

2Duas teorias distintas tentam explicar esse processo: 1) Modelo de Formação Planetária por meio
de Instabilidade Gravitacional, propostas por Laplace em 1796, Kuiper em 1949 e Cameron nos anos
setenta. 2) Core Accretion Model, proposta por Cameron em 1973.

3https://exoplanets.nasa.gov
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temperatura, se não forem muito massivos, não terão força gravitacional o su�ciente
para reter os gases altamente excitados. Já os planetas com massa menor que 1,5 a da
Terra, sendo subclassi�cado como Planetas Godilock. Estes são chamados de exoterras
e se encontram na chamada Zona de Habitabilidade, que é a região próxima à estrela
hospedeira com temperatura que permitam a existência de água no estado líquido.

Nesse viés de estudos, há dois modelos que fornecem uma boa estimativa da razão
massa-raio para alguns tipos de exoplanetas [36, 59]. Onde foi estimado a estrutura in-
terna de planetas rochosos com valores de raios tais que a massa deles não ultrapassasse o
valor de dez massa terrestre [36]. Acerca desse modelo tem a representação da densidade,
gravidade, massa e pressão como funções da distância ao centro do planeta. Entre vários
constituinte em analogia a Terra, este modelo propõe uma lei de potência que descreve
a relação massa-raio para exoplanetas do tipo Super Terras [36]:

Rp

R⊕
=

(
Mp

M⊕

)(0,267)

. (3.1)

Onde Rp é o raio do planeta, R⊕ representa o raio da Terra, Mp massa do planeta e
M⊕ massa da Terra.

Os autores também produziram um modelo similar, com o intuito de caracterizar
exoplanetas menos massivos que a Terra, no intervalo de 0,05 - 0,5 massas terrestres.
Nesse modelo a composição é similar à terrestre, nesse contexto a fração da massa no
núcleo é mais alta, cerca de 60%, que corresponde a estrutura interna de Mercúrio [3].
Portanto, a lei de potência torna-se:

Rp

R⊕
∝

(
Mp

M⊕

)0,3

. (3.2)

Paralelo a este estudo [36], foi desenvolvido um modelo para caracterizar exoplanetas
do tipo terrestre baseado em planetas rochosos e objetos localizados além da snow line
do Sistema Solar [59]. Entre vários conceitos estudados na construção de seu modelo,
tem-se alguns parâmetros importantes. Com isso a relação massa-raio proveniente deste
modelo concorda com os valores obtidos por [36]:

Rp

R⊕
= a

(
Mp

M⊕

)b

. (3.3)

Os valores dos coe�cientes a e b são a 1 e 0,274 para planetas do tipo Super Terra [3].
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Considerações importantes:

Figura 3.2: Classi�cação dos exoplanetas descobertos: telúricos e gigantes gasosos.

Até maio de 2019, os neptunianos representavam a maior parte dos exoplanetas des-
cobertos. Isto deve-se ao fato dos métodos utilizados até essa data serem propícios a este
tipo de detecção.

Dependendo da proximidade à sua estrela, os exoplanetas encontram-se classi�cados
em 3 grupos/zonas: quente, habitável ou fria. Nos mais quentes pode chover ferro e nos
mais frios a chuva pode ser baseada em metano. Até à data, os planetas telúricos já
con�rmados encontrados na zona habitável são todos mais massivos que a Terra e menos
que Netuno, daí poderem ser chamados de super Terras ou mini Netunos.
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Atualmente, por questões preferenciais, podemos distinguir 3 grandes grupos de exo-
planetas:

• os gigantes de gás e gelo, com massa semelhante à de Júpiter ou até 10
vezes maior, distanciados da sua estrela a mais de 0,2 UA,

• os júpteres quentes, que são semelhantes em tamanho ao grupo anterior
mas que se encontram incrivelmente próximos da sua estrela e

• as super Terras (ou mini Netunos), por possuírem menos massa que os
anteriores.

Mas a variedade de mundos extraterrestres é muito maior. Existem inúmeras relações
de raios e massas.

A diversidade de sistemas planetários também é signi�cativa, tendo já sido encontra-
dos sistemas contendo:

• apenas 1 planeta, com excentricidades a variar de 0 até perto dos 0,85,
estas mais elevadas normalmente associadas a estrelas binárias (HD 156864)
e

• com vários planetas, alguns com períodos hierarquizados conforme o nosso
sistema solar, outros em ressonância, isto é: exercendo in�uência gravita-
cional entre si devido à existência duma relação bem de�nida quanto aos
seus períodos. Ilustrando este conceito, podemos considerar o HD 82943, um
sistema constituído por 2 planetas em que, por cada translação do planeta
exterior, o interior completa duas voltas em torno da estrela, designando-
se por ressonância 2:1. Foram ainda encontrados sistemas ultracompactos,
assim chamados devido às órbitas planetárias serem muito próximas entre si.

Há também registo de planetas a orbitar sistemas binários, o que se pensava ser
improvável. Tal pode ser explicado de maneiras diferentes:
• quando as estrelas estão próximas (até 3 UA), pode existir um planeta depois da

zona de instabilidade que orbite as 2 estrelas simultaneamente ou
• quando as estrelas estão bastante separadas (por mais de 50 UA), pode existir um

planeta a orbitar apenas uma das estrelas do binário.
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Capítulo 4

Habitabilidade

�Assim, em nome da vida terrestre, insisto em a�rmar que, com pleno conhecimento
de nossas limitações, devemos aumentar imensamente o nosso conhecimento do Sistema
Solar, e depois, começar a colonizar outros mundos. �
Carl Sagan.

A Zona Habitável (ZH) que é ilustrada na �gura 4.1 é uma área que �ca a uma certa
distância de uma estrela, onde tem-se que a temperatura de um planeta permite oceanos
de água líquida, importantes para a vida (quando nos referimos a vida, estou referindo-me
a todo tipo de vida existente na Terra). Entre algumas de�nições, tem-se a baseada no
equilíbrio térmico, que atualmente tem alguns fatores como o efeito estufa da atmosfera
do planeta.

Alguns pontos importantes antes de começarmos a falar das de�nições da (HZ).
Temos que entender que da existência de vida no geral, para apenas a existência

de vida inteligênte há uma enorme diferença, sendo que a vida na Terra existe há 3,5
bilhões de anos, no entanto a vida inteligênte remota-se aos últimos 120.000 anos. Como
sabemos até o momento a Terra é o único planeta habitado por seres vivos. Nesse
contexto, temos que se existe água é possível que exista vida. E um dos lugares que não
a Terra, no Sistema Solar, de acordos com dados dos cientistas a Europa umas das luas
de Júpiter possui um vasto oceano, sendo a superfície congelada. Sendo que a água é
essêncial Ã vida, mas para a formação dos seres vivos o planeta necessita ter alguns
elementos importântes como o carbono, hidrogênio, oxiênio e nitrogênio, pois toda a
vida na Terra é baseada no carbono. Nesse viés, temos as formas de vida primitiva que
sobrevivem nos ambientes extremos, e são chamados de extremó�los. Nota-se que são
seres, em geral, unicelulares, mas em alguns casos pluricelulares. Sendo de diferentes
tipos, que dependem da condição a que vive: pressão, acidez, temperatura, radiação,
gravidade, etc.
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4.1 Zona Habitável

Portanto, a ZH é uma região que deve apresentar as seguintes condições necessárias
para o desenvolvimento da vida assim como a conhecemos:

1. Ter temperatura adequada para a existência de água líquida;

2. Ter fonte de energia para a manutenção do metabolismo;

3. Ter zona estável com durabilidade para o desenvolvimento da vida.

Portanto, levando em considerações as condições necessária para existência de vida
e as características dos planetas do Sistema Solar, foi delimitada uma zona em que será
possível existir vida. Assim sendo, em 1993 foram realizados cálculos sobres os parâme-
tros de condições atmosféricas dos planetas: Terra, Vênus e Marte. Com o objetivo de
estimar a HZ em torno do Sol, onde contém água líquida [56]. A �gura 4.1 mostra a ZH
para as estrelas que se assemelham ao Sol.

Figura 4.1: A faixa em destaque de cor azul é a denominada zona habitável (é onde se situa
a ZOT.). Como se percebe tem-se como parâmetros para esta faixa, o nosso Sistema Solar.
Crédito: Prof. Dr. Sergio Pilling, UniVap, Exoplanetas: Métodos de detecção.

Portanto, podemos pela �gura 4.2 dizer que tem três zonas em um sistema solar, são
estas:
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1. Zona orbital quente (ZOQ): em planetas na área mais próxima de seus sóis, nessas
condições a água à superfície evapora;

2. Zona orbital temperada (ZOT): em planetas com água, esta pode permanecer lí-
quidas à devido pressão atmosférica ser adequada;

3. Zona orbital fria (ZOF): aqui os planetas estão mais afastados dos seus sóis. Devido
a grande distância de seus Sóis, qualquer água à superfície congela.

Figura 4.2: Para encontrar outro planeta como a Terra, os astrônomos estão se concentrando
na ZH ao redor das estrelas onde não é muito quente e nem muito frio para a existência de
água líquida na superfície. Crédito: https://exoplanets.nasa.gov/the-search-for-life/habitable-
zones/.

Contudo, compreender as propriedades e características dos exoplanetas é, natural-
mente, de interesse intrínseco, uma vez que nos permite compreender a sua formação
e evolução [21]. No entanto, as pesquisas ultimamente relacionado a detecções de exo-
planetas tem-se como um dos objetivos de encontrar estes dentro da ZH, onde sejam
potencialmente habitável e se tenham condiçôes para desenvolver ou abrigar vidas.

Estas condições planetária são idéais para a sobrevivência de qualquer espécie de vida
em um planeta.
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4.2 Estrelas e a Zona Habitável

Uma classe de estrelas variáveis intrínsecas especialmente importante é a pulsantes
(diferente de pulsares), que têm propriedades que variam ciclicamente. Estrelas pul-
santes são estrelas normais que experimentam um período de suas vidas em uma fase
de instabilidade. Existe no diagrama HR (�gura 1) uma faixa chamada de instability
strip. Quando a temperatura e luminosidade de uma estrela a colocam nesta faixa do
diagrama, a estrela se torna internamente instável e tanto sua temperatura quanto raio
começam a variar de uma maneira regular. Quando a estrela evolui para uma localização
no diagrama HR fora do instability strip, ela para de pulsar.

Portanto, as estrelas podem ser classi�cadas segundo duas características que são
a temperatura de superfície e luminosidade. Sendo que a temperatura da superfície
re�ete-se na cor da luz que são emitidas: No caso podemos notar que estrelas quentes
são brancas ou mesmo azuis; Já frias podem se laranjadas ou vermelhas. Essa variedade
de estrelas no universo, são classi�cadas de acordo com as classe espectral: O, B, A, F, G,
K e M (as classes das estrelas ver �gura 2.3). Enquanto a luminosidade ou brilho de uma
estrela também depende do seu tamanho: estrelas grandes possuem enormes superfícies
emissoras, pois são geralmente muito brilhantes. Vemos (�gura 2.3), que o Sol é uma
estrela da classe G, amarela, relativamente fria que nesta classe aparece também a estrela
Alfa do Centauro com praticamente a mesma temperatura e luminosidade, já Sírios é
uma estrela pertencente a classe A, branca, bem mais quente e luminosa. Enquanto a
Betelgeuse, é uma estrela da classe M, vermelha fria mas muito brilhante devido ao seu
enorme tamanho, muito mais fria que o Sol, mas de raio muito maior, o que garante a
sua maior luminosidade. Portanto, dentro da expectativa dos pesquisadores, espera-se
encontrar condições favoráveis de habitabilidade em planetas orbitando estrelas do tipo
F, G, K e M [3].

Contudo é importante ressaltar que, as propriedades da estrela hospedeira desempe-
nham um papel importante na potencial habitabilidade [21]. Percebe que nesse ponto,
estrelas de tipo espectral F, quente e 0,5 mais massiva que o sol, deva evoluir completa-
mente em aproximadamente 3 bilhões de anos [66,67]. Portanto, estrelas menos massivas
que o Sol são mais frias e menos luminosas [21]. Vemos que pela �gura 4.1, a zona ha-
bitável varia com a massa da estrela hospedeira, o que signi�ca que a zona habitável se
aproxima da estrela à medida que a massa da estrela diminui [3, 69,70].

Por quê só as estrelas das classes F, G, K e M possuem características adequadas
para se ter uma Zona Contínua de Habitabilidade? Para entender esse ponto, notamos
que a maioria das estrelas tem entre 1 bilhão e 10 bilhões de anos e algumas podem
até estar próximas de 13,7 bilhões de anos. A estrela mais antiga já analisada, HE
1523-0901, tem idade estimada em 13,2 bilhões de anos. Quanto maior a massa de uma
estrela, menor seu tempo de vida, principalmente porque as estrelas grandes têm maior
pressão nos seus núcleos, fazendo com que elas queimem hidrogênio mais rapidamente.
As estrelas maiores duram em média cerca de um bilhão de anos, enquanto estrelas de
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massa mínima, as anãs vermelhas, queimam seu combustível muito lentamente e devido
a isso chegam a durar de dezenas a centenas de bilhões de anos [1, 72].

Já visto anteriormente, a vida na terra existe há 3,5 bilhões de anos. Portanto,
percebe-se que estrela com massa maiores tem um tempo de vida menor, no �m explodem
como supernovas, destruindo qualquer planeta no limite interior, e devido a isso não se
teria o tempo necessário para que a vida se desenvolvesse e chegasse ao estágio ao qual
se encontra na Terra, isto claro em um planeta dentro da ZH. Então nota-se que a massa
de uma estrela, no início de sua vida é um dos fatores fundamentais que determinam seu
destino [72].

Analisando as anãs vermelhas que são estrelas menos massivas que o Sol. As anãs
vermelhas pertencente a classe M, mais frias que o Sol brilham com uma fraca luz verme-
lha, não sendo possível sua observação a olho nu. Estas são muito mais numerosas que
as estrelas semelhantes ao Sol, portanto se conseguirem suportar vida nos seus planetas
do tipo rochoso então há um enorme número de oásis para a vida na galáxia. E são tão
frugais na queima do seu combustível nuclear que nenhuma delas teve ainda tempo para
morrer. Podem durar até trilhões de anos. As primeiras que se formaram no universo
primordial ainda continuam jovens hoje em dia. Assim há muitas para a vida surgir e
desenvolver-se.

Alguns implicadores para o desenvolvimento da vida em planetas que orbitam as es-
trelas. Temos, a ZH de uma estrela do tipo K, é cerca de 5 vezes mais estreita do que a
ZH do Sol. Tornando-se um dos implicadores para planetas rochosos se formarem e man-
terem uma orbita estável durante milhares de anos [74]. Outro problema é que, planetas
rochosos não se podem formar a distâncias muito pequenas de sua estrela hospedeira
pois as poeiras existentes na nebulosa estelar não se aglomerariam. Já distâncias muito
longas, os núcleos planetários se formariam tanto a partir do material rochoso como de
material gelado, tornando-se massivos tão depressa que varreriam grandes volumes de
gás das suas vizinhanças tornando-se planetas gigantes com superfícies impróprias para
a vida. Vale ressaltar, que se um planeta gira muito próximo da estrela, perde o seu
momento angular gradualmente por efeito de maré e, em pouco tempo, �ca em rota-
ção síncrona, apresentando sempre a mesma face virada para a estrela. Tomamos como
exemplo Mercúrio e Vênus, por estarem mais próximos do Sol, tem suas rotações muito
retardadas - onde Mercúrio dá 2 voltas ao sol enquanto gira 3 vezes sobre si próprio e
um dia de Vênus equivale a 117 dias terrestres. O Implicador para as estrelas da classe
M são que sua zona habitável encontra-se totalmente dentro deste princípio - sendo que
qualquer planeta habitável �ca bloqueado relativamente depressa. E para as anãs ver-
melhas consideradas muito frias, a sua ZH muita das vezes cai fora da zona de formação
dos planetas terrestres, tornando a vida quase impossível.
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Figura 4.3: Crédito: Observatórios Virtuais; Gregorio-Hetem & Jatenco-Pereira.

4.3 Planetas Habitáveis e características atmosféricas

Exoplanetas são planetas que estão fora do sistema solar, deste modo eles se localizam
há milhares anos luz da Terra, di�cultando sua identi�cação e a aquisição de informações
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sobre as suas propriedades [76]. No entanto, a maioria dos exoplanetas detectados pelos
mais variados métodos de detecção, são planetas gigantes gasosos, sendo este detectados
muitos próximos de seus sóis, mas estes astros por serem gasosos não são propícios a
abrigar vidas. Mesmo que se encontrem na chamada ZH.

Portanto, os planetas mais propícios a brigar vidas são os chamados rochosos, ou
podemos dizer os telúricos. Mas estes planetas deverão estar situados dentro da cha-
mada ZH, pois caso estes estiverem fora desta área, então conforme �gura (4.2) vemos
alguns implicadores que faça com que a vida não se desenvolva conforme a conhecemos.
Contudo, não basta apenas o planeta estar na ZH, pois para este ser habitável deve apre-
sentar algumas características como temperatura, gravidade, luminosidade, composição
e pressão atmosférica, água e outros requisitos para manter a vida humana [76]. No
entanto, vemos 4 classes de planetas habitáveis, seguindo uma nova classi�cação baseada
no nosso Sistema solar [79]:

Classe I - Planetas habitáveis onde podem evoluir formas de vida super�ciais multi-
celulares complexas tal como acontece com o nosso planeta. E que necessitam orbitar à
volta da estrela certa, tais como as estrelas do tipo G ou então do tipo K ou M de mas-
sas semelhantes. Assim estrelas destes tipos desenvolvem zona habitáveis a distâncias
su�cientemente grandes para que sua atividade estelar, que também tende a decrescer
rapidamente, não se possa provar ser perigosa demais para quaisquer planetas habitáveis
que aí estejam a emergir. Se o planeta tiver placas tectônica ativa durante períodos de
milhões de anos ou mais, também pode preservar a sua atmosfera e água líquida e tornar-
se habitável. Para este tipo de habitats há a incerteza de que a vida que se desenvolveu
em estágios muito precoces da sua formação tenha se bene�ciado de condições favoráveis
o tempo su�ciente para permitir que a evolução persista mesmo depois da perda de toda
(ou quase toda) a água. Neste caso a ideia de panspermia leva á possibilidade de que a
vida possa ser capaz de se propagar através do espaço para outro planeta independen-
temente de ter sobrevivido no seu planeta de origem. No entanto para qualquer forma
de vida evoluir para além das suas formas mais simples, as condições ambientais certas
têm de ser mantidas por longos períodos de tempo [80].

Classe II - Ambientes onde a vida se pode originar e desenvolver mas onde os ambi-
entes atmosféricos e magnetosféricos destes planetas localizados dentro da ZH de estrelas
de baixa massa dos tipos K e M se encontram consequentemente muito perto das suas
estrelas-mães sofrendo extrema radiação estelar ou exposições ao plasma em períodos de
tempo extremamente longos possivelmente na maior parte de sua vida. É o caso dos
planetas que, mesmo estando dentro da ZH, os processos de escape atmosférico térmico
e não térmico modi�cam as atmosferas e a quantidade de água líquida dos planetas
de modo a que se tornam inativos depois de algumas centenas de milhões de anos e
terminam tão secos como Vênus ou tão frios como Marte.

Classe III - Nestes habitats os oceanos internos poderão estar em contato com silicatos
nos chãos dos seus oceanos. Em tais ambientes na Terra, radicais redutores tais como H2,
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estão contidos no �uido quente e podem fornecer energia para uma grande variedade de
organismos. Na ausência de radicais redutores semelhantes a fonte de energia necessária
para alimentar um organismo em outros planetas pode ser um problema.

Classe lV - Estes habitats podem ser encontrados no nosso sistema solar mas também
em exoplanetas onde seja possível existir um oceano interno de água entre duas camadas
espessas de gelo ou líquidos diferentes, de modo que a entrega de material externo se
possa tornar praticável através de gelo poroso ou, ainda melhor, da camada líquida.

Um fator relevante para que essas classes sejam importante à habitabilidade é a
atmosfera. E a atmosfera terrestre evoluiu a partir de interações com a biosfera e parece
ser a única capaz de sustentar vida complexa no Sistema Solar. A maioria dos planetas e
satélites do Sistema Solar apresenta algum conteúdo atmosférico, mesmo que insu�ciente
para garantir as condições necessárias para a habitabilidade em suas superfícies [3].

Vemos que a temperatura e a pressão são essenciais para manter a água no estado
líquido na superfície de um planeta. Esta se mantém líquida a temperatura de 0◦C a
100◦C. Mas temos que a temperatura super�cial depende da distância a que um planeta
se encontra da sua estrela hospedeira (�gura 4.2). Pois a existência de uma atmosfera de-
sempenha um papel fundamental para regular a temperatura e pressão super�ciais [77].
Nesse contexto, a atmosfera da Terra isola muito bem a sua superfície. O vapor de água,
CO2 e CH4 existentes no ar atuam como gases de estufa e deixam passar as radiações
visíveis que atingem a superfície e esta, por sua vez, emite infravermelhos, ou radiação
térmica. Mas estes gases absorvem uma grande quantidade desses infravermelhos apri-
sionando o calor em baixo o que faz subir as temperaturas. O efeito estufa é uma parte
do sistema planetário perfeitamente saudável: a temperatura média na Terra é cerca de
33◦C superior ao que seria se não existisse atmosfera. Esta dá-nos proteção para que a
vida se desenvolva com segurança [77].

Outros fatores importantes para a habitabilidade em planetas, são conforme a que
leva em comparação a Terra, são ciclo silicato-carbono e as placas tectônicas. O ciclo
Silicato-Carbono é devido ao dióxido de carbono não está estático, circulando entre as
rochas a água e o ar formando um ciclo.

Portanto, dissolvido na água, o CO2 forma um ácido fraco, ácido carbônico, H2CO3,
que dissolve as rochas de silicatos formando o CaCO3 , ou calcário. Esta rocha deposita-
se no fundo dos oceanos, bloqueando efetivamente o carbono. Se nada mais acontecesse
todo o CO2 seria retirado da atmosfera em poucas centenas de milhares de anos. Desa-
parecendo o CO2 o mundo congelaria. Mas as placas tectônicas fecham este ciclo. En-
tretanto, o ciclo de silicato-carbono pode ser afetado por dois fenômenos físico-químicos:
alta concentração de vapor de água na atmosfera e a formação de nuvens de CO2 a
baixas altitudes. O primeiro fenômeno ocorre quando altas temperaturas super�ciais
aumentam a evaporação da água contida na superfície do planeta, resultando em uma
elevada concentração de água na atmosfera. As nuvens de água intensi�cam o efeito
estufa, gerando um mecanismo de retroalimentação positivo, ou seja, o mecanismo de
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remoção de dióxido de carbono da atmosfera para o controle da temperatura super�cial
do planeta é desbalanceado. Já o segundo fenômeno, está relacionado com a formação
de nuvens de CO2 ou até de vapor de água, que contribui para o aumento do albedo
planetário [3].

Na Terra, a nova crosta produzida nos cumes dos oceanos migra lentamente para
o exterior, acumulando espessas camadas de sedimentos contendo carbono. A crosta
oceânica é puxada implacavelmente em direção às zonas de subducção, onde é forçada
a ir para baixo, fundindo no manto interior quente. O CO2 volta outra vez para a
atmosfera libertado em vulcões. A maior parte da crosta completa o ciclo em cerca de
150 milhões de anos, reciclando constantemente o CO2 para o ar. Através disso ocorre o
processo onde o material escoado ao fundo do oceano pode retornar á atmosfera através
da movimentação de placas tectônicas [3]. É devido as placas tectônicas, comprovada
no sistema solar, que há cadeias de montanhas, oceanos e vida. E dentro desta última,
a de maior complexidade, a vida animal. Além de permitir o funcionamento do ciclo
silicato-carbonato, criou os continentes da Terra e tornou possível a existência do seu
campo magnético, o seu mais potente meio de defesa.

De fato, se não houvesse placas tectônicas, a Terra permaneceria, como nos primeiros
1,5 bilhões de anos da sua existência um mundo de água, com apenas algumas ilhas a
pontilhar a sua superfície. O que poderia levar, com o passar do tempo, á perda dessa
mesma água, e ao acontecer isso, vir a assemelhar-se a Vênus. Na ausência de campo
magnético a Terra e a sua carga de vida �cariam sujeitas ao bombardeamento potenci-
almente letal de radiações cósmicas e a pulverização pelo vento solar levaria lentamente
a atmosfera para o espaço tal como aconteceu com Marte.

Portanto, planetas do tipo terrestre localizados no limite interno da Zona Habitável,
portanto mais próximos de sua estrela hospedeira, podem passar por um processo de
vaporização de seus reservatórios super�ciais de água líquida. Esse processo aumenta
o nível de vapor de água na atmosfera e produz um efeito estufa mais efetivo, seguido
de um aumento da temperatura super�cial média do planeta, conduzindo a atmosfera a
um estado de umidade maior. Um aumento na umidade atmosférica implica em um res-
friamento super�cial por meio do fenômeno de convecção, responsável pela manutenção
dos reservatórios de água super�ciais em algumas ocasiões [3]. Mas também notemos
que para um planeta que seja muito menor que a Terra terá uma força da gravidade
demasiado débil para segurar uma atmosfera espessa para os longos períodos de tempo
necessários para a vida se desenvolver. Uma atmosfera delgada apenas proporcionará
um aquecimento por efeito estufa limitado e uma pressão de ar mais baixa diminuirá
a zona de temperaturas entre as quais a água poderá se manter líquida. Deste modo,
um pequeno mundo enfrentará di�culdades em sustentar condições líquidas durante o
tempo su�ciente para a vida evoluir. Além disso, pequenos planetas também perdem o
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Figura 4.4: A ocorrência do Ciclo Silicato-Carbonato. Disponível em:
https:divulgacion.plocan.eu/ciclo-global-del-carbono/.

seu calor mais rapidamente. Contudo para o planeta Terra o seu núcleo continua muito
quente desde a sua formação e o manto acima é su�cientemente �uído para permitir
as correntes de convecção que comandam as placas tectônicas. Esta energia geotérmica
assegura que a Terra continua a ser muito ativa vulcânicamente e haja com isso placas
tectônicas. Portanto, a massa de um planeta determina a evolução do �uxo de calor
gerado internamente, além de prover uma atmosfera com gases e protegê-la contra o
escape gravitacional. O valor mínimo capaz de garantir condições de habitabilidade por
longos períodos ainda é incerto [3].

Contudo, temos que para os planetas muito pequenos não deverão ser quentes du-
rante um tempo su�ciente para criarem um interior diferenciado. Logo, os isótopos dos
elementos radioativos de urânio, tório e potássio não se iriam concentrar no núcleo, logo
o seu calor dissipar-se-ia ainda mais rapidamente para o espaço. Assim não haveria ati-
vidade geotérmica por longos períodos, a impulsionar as placas tectônica e vulcanismo.
A reciclagem dos constituintes voláteis pela ação do tectonismo de placas é um dos prin-
cipais mecanismos reguladores da composição da atmosfera terrestre. Através da entrega
de gases, entre eles o CO2, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa, a tem-
peratura super�cial do planeta se mantém acima dos 273 K, oferecendo as condições
necessárias à habitabilidade [3]. Vale ressaltar que o movimento das placas tectônicas
também é importante para o desenvolvimento da vida complexa, pois além de garantir a
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presença de grandes continentes, foi capaz de isolá-los, provendo as condições necessárias
para o surgimento de uma maior variedade de espécies [3]. Contudo, esse movimento
gera um campo magnético planetário intrínseco que é o responsável pela proteção da
atmosfera frente a erosão causada pela sua interação com o vento solar, assim como pela
de�exão dos raios cósmicos de alta energia [78].

Dois outros fatores importantes para habitabilidade, quando se leva em consideração
a Terra em nosso sistema solar, um é a presença da lua e o outro o planeta Júpiter. Pois
planetas com ausência de satélite ou com satélites pouco massivos, podem experimentar
mudanças periódicas em sua obliquidade, assim como é observado no planeta Marte [3].

Nesse cenário, a Terra contou também com um grande capricho, que se pode provar
ter sido importante para a sobrevivência da vida, em particular a vida multicelular
animal: a maior lua de todos os planetas interiores. Com isso um planeta, ou planetas,
sem um satélite, o cenário pode ser propício á geração de dásticas mudanças climáticas
e até mesmo afetar o desenvolvimento da vida na superfície desses planetas [3]. Pois a
Terra tem sua rotação estabilizada pela Lua, devido á sua gravidade. O eixo de rotação
tem uma inclinação de 23◦ 27′ em relação ao plano orbital da Terra mas esta é afetada
pelos puxões gravitacionais do Sol e dos planetas Júpiter e Saturno. Notemos o quanto
a Lua é importante para a Terra manter sua inclinação estável.

O outro fator importante para evolução da vida no planeta Terra é a presença do pla-
neta Júpiter. Onde a presença desse gigante gasoso no sistema solar exterior é essencial
para a vida evoluir num planeta rochoso. Tem-se a hipótese da in�uência gravitacional
de um gigante gasoso afastar cometas perdidos, atraindo-os até ele ou desviando-os para
fora do sistema solar. Nesse viés, Júpiter poderá ser, ou é, uma espécie de planeta prote-
tor, protegendo os planetas interiores de possíveis impactos devastadores. Pois sem essa
proteção, milhares de cometas poderiam atingir a Terra pondo em risco a vida de todos
os seus habitantes.

Portanto a habitabilidade depende de vários fatores importantes, como a distância
do planeta ao sol, a temperatura, pois a radiação estelar é a principal fonte de energia
térmica de um planeta terrestre. A atmosfera, pois sua importância da para entender o
quanto o planeta consegue absorver e re�etir essa energia. Esse são alguns dos fatores
importantes, que sem eles seria, ou é impossível para o desenvolvimento da vida em um
planeta, claro que levando em consideração ao que conhecemos. Pois até agora ainda
não se tem registros de vida em outros ambientes, fora desse contexto.
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Capítulo 5

Considerações Finais

O presente trabalho visou descrever e justi�car os temas relacionado a Habitabili-
dade. Onde procuramos abordar os assuntos desde a era antiga até a idade moderna,
vislumbrando o caminhar da astronomia.

Durante esse percurso, compreendemos que para se chegar ao que se tem hoje, de
conhecimento astronômico, relacionado ao sistema solar e outras descobertas importante
nesse contexto, os grandes cientistas em épocas diferentes, contribuíram muito para esse
legado.

A partir do momento que o homem começou a se questionar sua existência, e com isso
buscar resposta para esses questionamento, esbaram-se em um conceito religioso, onde
não se permitia que homem, não questionasse em como se deu a existência do mundo.

Mas a buscar por respostas, levou o homem a não �car parado no tempo, apesar
das perseguições sofridas pelos primeiros que ousaram ir além do que se tinha como
verdade absoluta á época. E foi graças a esses primeiros desbravadores do universo que
começaram a surgir os primeiros conceitos sobre o origem do cosmo.

Então, surgi-se a partir daí as descobertas de outros planetas em nosso sistema solar,
graça a invenção da luneta. Com essas descobertas, o homem começa então uma outra
busca, a da existência de vida em outros planetas. E essa busca, frente ao aparato
tecnológico, fez-se emergir métodos que fosse capazes de detectar planetas em outros
sistemas solares, como a invenção de telescópios modernos.

Com o surgimento do Telescópio e o avanço tecnológico, começou a corrida espacial.
Os grandes feitos começaram a surgir a partir do lançamento dos telescópios espaci-
ais, pela NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) a Agência Espacial
Americana. Entre esses feitos, foi as detecções de planetas.

E hoje a Astronomia tem área de estudo com grandes objetivos para descobertas
de planetas habitáveis. E a partir disso, descobrir, em alguns anos se estamos a sós no
universo ou não. Será que somos mesmos os únicos privilegiados nessa imensidão do
cosmo?

Por �m, durante o estudo, houve, e/ou sugiram, algumas di�culdades na elaboração
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desta monogra�a, como aprender a usar o sistema computacional latex e também com-
preender assunto em questão. Desa�os foram vencidos, e isto claro possibilitou diversos
conhecimentos. Por isso, foi necessário dedicação a cada etapa, buscando informações
em várias fontes, a�m de que, pudéssemos nessa pesquisa concluir nossos objetivos, por-
tanto, construímos uma importante ferramenta de pesquisa. Pois o conhecimento é um
ato de perceber ou compreender por meio da razão e/ou da experiência.
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