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2.0.0 A TERRA NO ESPAÇO 
 

2.1.0 Origem do universo, da matéria , sua evolução e organização 
 
Uma breve discussão da posição da Terra no sistema solar e no universo é necessária para a 

compreensão da composição e da evolução estrutural do globo a partir da sua formação há 4.6 . 

109 anos. 
De acordo com as evidencias astronómicas o universo possui a massa 1028 x maior e o raio 

1020x maior do que a Terra. Disto resulta a grande diferença de densidade: 5.5 t/m3 para a Terra 
e 10-27 t/m3   para Universo respectivamente, o que em termos práticos corresponde 
aproximadamente  à densidade intermédia entre ferro e silicatos no primeiro caso e de 1 átomo de 
hidrogénio por metro cúbico no segundo. Este último número devemos tratar como grande 
aproximação dada a existência da chamada matéria escura - fria (MEF) que escapa a nossa 
observação mas cuja existência é inferida  do excesso da velocidade de rotação que possuem as 
galáxias em relação a velocidade "permitida" pela massa observada. Em primeira aproximação 
estima-se em 80% a quantidade da matéria que, escapa a observação directa e cuja natureza é 
objecto de discussão. De acordo com os postulados recentes os candidatos mais plausíveis para 
explicar a MEF são neutrinos e buracos negros. O movimento rotativo da matéria cósmica, 
preservado até ao presente a todos os níveis da organização do espaço,  atribuímos a turbulência 
provocada pela explosão que deu origem ao Universo, denominada de Big Bang. 

De acordo com a teoria de “BIG BANG1” o actual Universo iniciou a sua existência há 1.3 x 
1010 anos, dum ponto material infinitamente denso e quente, continuando a sua expansão com 
velocidade próxima à da luz e diminuindo continuamente a sua densidade. Estima-se que 300000 
anos após o início da expansão, ocorreu a  libertação dos fotões até então ligados a matéria. 
Estes fotões primordiais observados em forma de fraca radiação vestigial na faixa de comprimento 
de micro ondas, uniformemente distribuída pela esfera celeste, são responsáveis pelo 
omnipresente fundo cósmico de microondas – FCM ( em 1% responsável pelo sinal de ruído nos 
nossos aparelhos de TV !). O modelo da físico da expansão de universo exige que o padrão da 
radiação em causa seja flutuante (microoscilações térmicas), o que efectivamente foi 
experimentalmente confirmado em 1992 através da análise do FCM  por satélite COBE. A 
composição química do universo primitivo  composto por 75% de hidrogénio e 25% de hélio 
estabeleceu-se a partir das partículas elementares (quarks, electrões...), alguns minutos a partir 
do início de Big-Bang. No entanto somente após o arrefecimento abaixo de 3000ºK os dois 
elementos químicos primários puderam ganhar a forma atómica/molecular. Os elementos 
químicos mais pesados formaram-se posteriormente em processos estelares descritos adiante.  

                                                 
1 O termo foi introduzido em 1952 por Gamow, conhecido por seu apurado sentido de humor 
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Cerca de um milhão de anos após o big bang o universo expandiu e arrefeceu suficientemente 
(x 103 ºK) para se  formarem  as aglomerações primitivas de matéria, seguindo-se a formação de 
galáxias e agrupamentos de galáxias.  

Junto com o gás e a poeira, a matéria cósmica é organizada  em galáxias compostas por 
bilhões de estrelas,  unidos pela força de gravidade da galáxia, mas mantidos a distância do seu 
centro pelo momento angular do movimento giratório. Existem três tipos de galáxias: espirais, 
elípticas e irregulares. A Via Láctea à qual pertence o nosso sistema solar e do primeiro tipo (1/4 
de todas) mas o segundo tipo, o elíptico, é o mais comum no universo (2/3 do total). Somente em 
galáxias espirais ocorre a formação de novas estrelas. As distâncias entre galáxias são enormes e 
por esta razão  expressas em unidades próprias, anos luz. Um ano luz corresponde  a distância 
percorrida pela luz durante um ano: 

  1 al = 9.46x 1012 km  (9.46 triliões quilómetros) 
Outras unidades frequentemente utilizadas em astronomia são: 
 
 1 UA (unidade astronómica), igual á distância Sol -Terra = 1.55 x108 km 
 1 parsec igual à dist. da estrela que causa a paralaxa de 1 sec. de arco   

1 parsec = 3.26 al = 3.08 x 1013 km  
 
As galáxias mais próximas do Sistema Solar são a Grande Nuvem de Magalhães, distante à 

160 000 al e Pequena Nuvem de Magalhães distante 195 000 al. Ambas são visíveis do 
Hemisfério Sul. A galáxia mais próxima observável com olho desarmado no Hemisfério Norte é  a 
Andrómeda, distante 2.2 milhões al, que sendo do mesmo tipo espiral que a Via Láctea, possui a 
massa substancialmente maior. Ambas pertencem a chamado “grupo local” de galaxias.  A 
estrutura das galáxias que foi objecto de inúmeras especulações durante séculos XIX e XX, foi 
determinada de maneira inequívoca por Edwin Hubble, com base nas observações da  
Andrómeda, em 1936 .  

A Terra, conjuntamente todo o sistema solar, gira com a velocidade linear de 250 km /sec em 
torno do centro da Via Láctea, levando 225 milhões de anos para completar uma revolução. O 
diâmetro da Via Láctea é de cerca 100 000 al e o sistema solar situa-se à 33 000 al do seu centro 
em proximidade dum dos braços.  

 
2.2.0 As estrelas e a origem dos elementos 
As estrelas estão sendo formadas continuamente nas galáxias espirais a partir das nuvens do 

hidrogénio molecular e da poeira. O início da formação duma estrela não está completamente 
elucidado mas presume-se que, pode estar relacionado com um destes processos conducentes 
ao início da contracção gravítica da matéria.: 

 colisão de nuvens de gás e de poeira cósmicas 
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 explosão duma supernova próxima 
 contracção duma nuvem molecular que perde enegia por via de radiação 

infravermelha/radio  
Na medida em que o processo de contracção progrida, a nébula protoestelar separa-se em 
fracções menores dando inicio ao nascimento da futura associação estelar. Em cada das 
aglomerações primitivas da matéria, a transformação da energia gravítica da matéria em colapso, 
em energia térmica, faz com que a chamada proto-estrela comece a emitir a radiação em parte 
infravermelha do espectro electromagnético. A contracção da proto-estrela pode progredir até o 
aumento da temperatura à 107 oK, no núcleo. Nestas condições as forças culombianas repulsivas 
entre os núcleos atómicos de hidrogénio são ultrapassadas, e iniciam-se as reacções de síntese 
termonuclear. A energia termonuclear produzida   desta forma, impede a progressão do colapso 
gravítico. Estabelece um estado de equilíbrio dinâmico em que energia  produzida no núcleo da 
estrela é radiada em amplas partes do espectro electromagnético através da superfície. Este 
ultimo etapa é considerado como nascimento da estrela propriamente dita, que  em termos da su 
classificação "entra" na  sequência principal das estrelas" do diagrama Hertzsprung - Russel (fig.1) 
e produz a energia através da referida reacção termonuclear, que podemos resumir como: 

 

 4 1H++ 2e _____>4He++ + 2√+ 26.7 MEv (√ - neutrino) 
 

Em realidade, a formação directa de núcleo de Hélio a partir de 4 protões ocorre muito rararmente. 
Efectivamente verificam-se  dois tipos de processos mais complexos: 

 seja uma cadeia de reacções protão – protão em que a formação de 4He++ procede 
através de formação de núcleos de deutério, positrões e 3He++ 

 seja uma cadeia de reacções do chamado ciclo CNO em que o núcleo do Carbono serve 
como espécie de catalisador para formar Hélio a partir de 4 protões, com Oxigénio e Azoto 
como produtos intermédios 

 A maior parte da  vida da estrela (X.0 x109  anos) decorre seguindo o caminho evolutivo da 
sequência principal. Por exemplo, o nosso  Sol que alcançou a metade da sua vida permanecerá 
em seu estado actual (com eventual pequeno acréscimo em energia produzida) ainda durante +/-  
5 Ga. 

Em tempo presente, uma estrela como Sol, consome por segundo 655 x 106 t H produzindo 
650 x 106 t He. As 5x106t da matéria, "desaparecidos" são convertidos em energia   equivalente à 
3.86 . l026  J/s, de acordo com a equação E= mc2 . 

Após a exaustão do hidrogénio, o interior da estrela de dimensões semelhantes as solares, 
contrai-se e suas camadas externas  expandem com a passagem da estrela para a posição do 
gigante vermelho no diagrama H-R. As reacções termo nucleares  que continuam nas camadas 
externas aumentam de intensidade periodicamente  emitindo a radiação electromagnética de 
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maneira pulsacional. Estas pulsações tendem de aumentar sua frequência (estrela nova) até um 
relativamente calmo afastamento da matéria em forma de anéis nebulosos   através dos quais 
pode-se observar o núcleo composto de carbono. A progressão do resfriamento da estrela faz 
com que o núcleo encolha até a sua densidade alcançar +/- 109 Kg/m3 passando para o etapa de 
anã branca.  Este ultimo privado do combustível nuclear, aumentando ainda mais a sua 
densidade, vai evoluir em anã vermelha e finalmente anã preta após perda completa da energia.  

 
Fig.1 Evolução de estrela de massa semelhante a solar em função da : 

 T - temperatura da superfície; I/Io - luminosidade relativa. A maior parte da vida  deste tipo de 
estrelas consite em fusão termonuclear H-He no nucleo, a que corresponde a linha da "sequência  

principal" 
 

Se até o etapa de gigante vermelho a as estrelas evoluem pelo mesmo caminho independente 
sua massa, o destino posterior  dos corpos a partir da massa inicial 4-5 vezes superior à do Sol é 
diferente, pois segue-se pela trajectória de  supernovas. A vida delas acaba  de maneira muito 
mais violenta do que das suas irmãs mais leves. As explosões das supernovas são  um fenómeno 
relativamente frequente no universo, mas são raras de observar com olho desarmado. Por 
exemplo, a Nébula de Caranquejo constitui mais provavelmente a reminiscência duma supernova 
observada pelos Chineses em 1057. Graças a modelação dos processos estelares, as 
experiências nos aceleradores de partículas e a análise espectral das radiações emitidas por 
supernovas, podemos hoje em dia  elucidar a origem dos elementos químicos, tal como descrito 
de forma muito simplificada no capítulo a seguir. 
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2.2.1 A evolução duma estrela supernova e processos de nucleosíntese 
 

Em Fevereiro de 1987 na Grande Nuvem de Magalhães,   ocorreu uma explosão da supernova 
que pôde ser observada a olho nu no Hemisfério Sul durante vários meses. Tentemos reconstruir 
os etapas durante os últimos mil anos da vida desta supernova correspondendo o momento 
presente com a explosão da estrela. 

1o a estrela após a exaustão do hidrogénio torna-se um supergigante vermelho    
2o +-1000 anos antes do presente após a contracção da gigante vermelha (o hélio foi gasto 

para produzir oxigénio e carbono) o núcleo da estrela alcança temperaturas na ordem de 
7.107 oK. 

3o Os núcleos de  carbono entram em  fusão produzindo  néon . 
4o A reacção acelera e há sete anos do presente a temperatura do núcleo sobe até 1.5 . 109 

oK 
5o A fusão dos átomos de oxigénio produz silício. 
6o A fusão do silício produz ferro  
7o Uma vez a síntese de silício em ferro terminada , acaba-se a ultima fonte da energia para  

balançar a contracção gravítica pela razão do ferro possuir o núcleo energeticamente mais 
estável de todos elementos químicos. Assim   o seu aparecimento marca o fim das reacções 
de síntese ou fissão (ver o parágrafo seguinte). Nesta situação a 2 décimos de segundo 
antes do momento presente, e o núcleo férrico ou ferro-niquelino entra em colapso sobre si, 
quer dizer de tamanho da terra diminui até ao diâmetro de +/-l5 quilómetros.  

8o Uma contraonda que segue o colapso (em 10 milisegundos),  aumenta o diâmetro do núcleo  
até 20 Km  e  a estrela supernova liberta 99.5% da energia de implosão em forma de fluxo de 
neutrinos. Segue-se a emissão de radiação visível e explosão que envolve os restos  não 
gastos nas reacções termo nucleares residentes nas camadas externas da supernova.  

9o O resto do material da supernova e do seu núcleo, se possuir  0,1-1,4  da massa de sol, 
alcançará a densidade l018Kg/m3 e preservando a rotação da supernova tornar-se-a um 
pulsar (ou estrela neutrónica), uma fonte de intensa radiação X. 

10o Se os resíduos possuírem a massa superior à 1.4 massa do Sol o colapso continua de 
maneira indefinida até formação  do  buraco negro. O seu campo gravítico é tão forte que a 
velocidade de escape ultrapassa a das ondas electromagnéticas, somente sendo possível 
deduzir a existência desta corpo por via indirecta . 

As possíveis reacções de nucleosíntse foram apresentados acima de maneira bastante 
esquemática, pois existem  para além das reacções de síntese os simultâneos processos de 
desintegração dos núcleos sob a acção da radiação electromagnética, de captura dos neutrões 
(processo s e r) e dos protões (processo p). Efectivamente a formação dos elementos se nº 
atómico superior a Fe produz-se fundalmente atravês da captura de neutrões. 
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2.2.2 As causas das reacções de fusão e fissão 
A estabilidade relativa dum núcleo pode ser expressa em termos da energia potencial por 1 

nucleão comparada com a energia da partícula elementar assumida como 0 (fig. 2). 

  
Fig.2 Relação entre numero de massa M e energia potencial dos nucleões (seg. Gill,1990) 

 
De acordo com o diagrama, o mínimo de energia potencial está  na altura correspondente ao 

numero atómico 56, quer dizer do Fe. Os núcleos à esquerda do Fe podem reduzir a sua energia 
potencial através do processo da fusão com resultante formação dos núcleos mais pesados e 
produção da energia termonuclear. À direita do ferro, nos núcleos mais pesados, não poderemos 
conduzir a fusão termonuclear por obvias razões energéticas. É por estas razões que os 
elementos mais pesados formam-se nos já evocados processos de captura de neutrões e em grau 
menor protões, Resulta dai a menor estabilidade dos núcleos destes elementos  (e seus isótopos) 
e por conseguinte a possibilidade das reacções de fissão. 

 
2.2.3. Distribuição dos elementos químicos no universo 
O seguimento da evolução da estrela supernova forneceu-nos a elucidação  dos mecanismos 

de formação dos elementos químicos. Dados das análises quantitativas das amostras terrestres, 
de Lua e dos  meteoritos mas sobretudo dos espectros da radiação das estrelas, trazem dados 
quantitativos quanto  a abundância dos elementos químicos no universo.  

Da curva da abundância cósmica apresentada na fig. nº3 poderemos deduzir o seguinte: 
1) Com aumento em número de massa M a abundância dos elementos diminui. 
2) No inicio da curva de abundância cósmica nota-se o mínimo correspondente aos chamados 

elementos deficitários Li, Be, B. Este mínimo resulta da instabilidade dos  núcleos em processos 
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de síntese, atribuindo-se a sua formação à spallação (desintegração do núcleo bombardeado  com 
raios cósmicos ) de oxigénio e carbono. 

 
Fig.3  Relação entre a frequência atómica dos elementos [C] no Universo relativa  ao Silício e 
seu número atómico Z. Para Si a abundância foi arbitrariamente fixada  em  106 átomos.  

1 - variação geral ; 2 - variação para Z ímpar; 3 - variação para Z par  
 

 

 3) Elementos com M par são mais abundantes dos com M ímpar. 
4) Certos núclidos , tais como: 
 24He     816O     4020Ca 
revelam abundância anomalmente elevada pois a paridade dos nucleões garante a maior 

estabilidade energética do núcleo.   
Podemos constatar que na cosmoquímica dos elementos, de importância fundamental foram 

as propriedades  de núcleo atómico. Para geoquímica de baixas temperaturas dos planetas, 
incluindo a Terra,  são sobretudo as propriedades dos átomos definidas pela estrutura das 
camadas electrónicas, que terão importância fundamental para o comportamento e distribuição 
dos elementos. 

 

 



 18 

2.3.0 Sistema solar, sua composição e  génese. 
O sistema solar em primeira aproximação ocupa a porção do espaço cósmico de diâmetro 

aproximado 12 x 109 km. Se considerarmos como seu limite   não os extremos da órbita do 
Plutão2, mas o verificado alcance da atracção gravítica solar, quer dizer a Nuvem de Oort3, o 
diâmetro do nosso sistema será na ordem de 2 x 1013 km. O sistema solar consiste do Sol , nove 
planetas, 63 luas (número sujeito a constante actualização), mais de 3000  asteróides, e bilhões 
de meteoritos e cometas. Estes últimos originam-se seja da referida nuvem de Oort (cometas de 
periodo superior a 200 a) seja do cinturão de Kuiper4 (cometas com periodicidade inferior a 200a) 
situada entre a órbita de Neptuno e a nuvem de Oort. Todos estes objectos movem-se no espaço 
pelas trajectórias definidas ou órbitas, definidas pela lei de gravidade universal. Todos planetas, 
asteróides e cometas giram no mesmo sentido em torno do sol enquanto as luas giram em torno 
dos planetas. Os planetas podem ser separados em dois grupos de acordo com a sua 
composição.  

 

 
 Fig.4 Distribuição dos planetas no sistema solar 

                                                 
2 Por causa da grande excentricidade da sua órbita, Plutão pode tornar-se periodicamente mais próximo do sol de que 
o Neptuno.  
3 Constituida fundamentalmente por cometas de longo periodo (>200 anos) cujas órbitas são fortemente inclinadas a 
plano da eclíptica. Um bom exemplo deste tipo de cometas é a Hale-Bopp que se aproximou espectacularmente a 
Terra em 1997. 
4 Há muitas evidéncias que a nuvem de Kuiper abriga centenas de corpos planetários compostos de gelo, de baixa 
luminosidade e de dimensões x * 100km 



 19 

Os planetas do tipo terrestre ou planetas internos - Mercúrio, Vénus, Terra e Marte são 
relativamente pequenos e densos (d > 3.9 t/m3). Os asteróides que ocupam basicamente um 
cinturão entre Marte e Júpiter, em que "devia" encontrar-se um planeta, também possuem elevada 
densidade. Presume-se que os asteróides representam uma porção de matéria que por quaisquer 
razões não constituiu o corpo planetário, mas formou-se de maneira e em tempo semelhantes aos 
meteoritos e  planetas do tipo terrestre. Prevalece a opinião segundo a qual, o potente campo 
gravítico de Júpiter impediu a acreção dos asteróides num planeta. 

Os planetas externos: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão possuem as densidades 
muito inferiores do grupo interno, o que deve-se ao facto de terem a grande parte da massa 
constituída por gazes (H, He, NH3, CH4) e somente uma pequena fracção em forma de silicatos.  

 
Nome Ano 

dia/ano 

Dist.do Sol

km 106 

φ 

km 

Massa  

Mt=1 

g 

 

Luas 

  

Rotação 

dias        

Dens  

t/m3 

Mercúrio 88 d 57.9 4837 0.055 0.38 0 58.6 5.59 

 Vénus 225 d 108 12104 0.815 0.90 0 243 5.22 

Terra 365.26d 149.5 12756 1.0 1.0 1 0.99 5.52 

Marte 687 d 227.8 6794 0.1 0.38 2 1.02 3.97 

Júpiter 11.86 a 778 142800 317.9 2.53 16 0.41 1.3 

Saturno 29.46 a 1427 120000 95.2 1.07 20 0.42 0.71 

Urano 84.01 a 2869 50800 14.6 0.92 15 0.45 1.47 

Neptuno 164.8 a 4497 48600 17.2 1.19 8 0.67 2.27 

Plutão 247.7 a 5900 3057 0.003 0.06 1 6.39 1.04 

 
TAB.1 PARÂMETROS BÁSICOS DOS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR 

 
 Contudo, a matéria rochosa não está ausente da parte exterior do Sistema Solar. A 

exploração satelitar revelou p.ex. que duas das 16 luas de Júpiter  possuem densidades entre 3.2 
e 3.5 g/cm3 e que também os satélites de Saturno, Urano e Neptuno compõem-se pelo menos 
parcialmente de matéria silicatada, tal como os seus anéis.  Os dados básicos sobre o sistema 
solar sumariza a tabela no1.  

 
2.3.1 Meteoritos 
Os meteoritos definimos como fragmentos sólidos  de matéria extraterrestre que conseguiram 

atravassar a atmosfera e aterrar na superficie do nosso globo. 
Tudo indica que a origem da maior parte dos meteoritos  está na cintura dos asteróides 

reconhecendo-se tambem alguns, provavelmente provenientes do Marte e da Lua. Nos meteoritos 
foram distinguidos mais de 90 minerais sendo maior parte deles acessórios e  somente  alguns 
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são componentes principais .  Nos meteoritos encontram-se minerais tanto conhecidos na Terra 
como: anfíbolas, piroxenas,  argilas, quartzo,  etc. como os não conhecidos  como p. ex. osbornite-
TiN; carlsbergite CrN; oldhamite - CaS etc.  

 A classificação mais geral dos meteoritos que considera as proporções entre os componentes 
metálicos e silicatos, distingui os grupos seguintes : 

1o sideritos (meteoritos metálicos, 5.7% do total de encontrados) com os componentes 
principais: 

kamacite :  α- (Fe, Ni)   sendo o teor de  Ni  variável entre  4 - 7%        

tenite:     γ- (Fe, Ni)       sendo o teor de  Ni  variável entre  30-60% 
A coexistência destas duas fases metálicas é interpretada como resultado dum lento (milhões 

de anos) processo de arrefecimento do nucleo dum corpo de dimenções planetárias. 
2º siderolitos (meteoritos - metálico-silicatados, 1.5% do total) 
Compostos basicamente por olivinas, piroxenas e dois metais acima mencionados. 
3º aerolitos (meteoritos compostos inteiramente pela matéria não metálica, fundamentalmente 

silicatos de classe de piroxenas e olivinas) 
 São os mais comuns  e subdividem-se em: 
a) condritos - 85.7 do total    
b) acondritos - 7.1 do total 
Os acondritos assemelham as rochas terrestres (basaltos, peridotitos) ricas em minerais 

ferromagnesianos. Sua textura indica  assim um prolongado estado de fusão que por 
consequência transformou a matéria primitiva.   

Os condritos (de grego chondrion – granulo) distinguem-se das rochas terrestres  pela 
presença dos côndrulos, quer dizer  nódulos submilimétricos constituídos pelas fibras dos silicatos 
ferromagnesianos - olivinas e piroxenas  colocadas radialmente. Em contraste com os tipos de  
meteoritos acima descritos que passaram por transformação térmica posterior a sua acreção 
(fusão de metal e ou de silicatos),  os condritos são considerados como matéria muito pouco 
transformada (primitiva) desde o inicio da formação do sistema solar. A classificação dos condritos 
toma em conta as proporções entre os principais componentes minerais, a presença do carbono 
orgânico e o metamorfismo posterior destes componentes. 

Entre assim dlassificados condritos a atenção especial merece o grupo de condritos 
carbonáceos. O grande interesse deste relativamente pequeno grupo, em termos de nº de 
achados, consiste na surpreendente semelhança da sua composição química com a composição 
do Sol. Serão assim os condritos cabonáceos as amostras cuja composição  química é identica a 
composição da primitiva nébula protoplanetária que esteve na origem do todo sistema solar.  

Pressupõe-se igualmente que, condritos carbonáceos em que foram determinados cerca de 90 
compostos orgânicos de longa cadeia incluindo hidrocarbonetos policíclos aromáticos, compostos 
azotados, mais de 70 aminoácidos…. 8 dos aminoácidos estraterrestres estão presentes em 
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proteinas e junto com os compostos azotados poderiam constituir o alicerce para desenvolvimento 
de vida no nosso globo. Este último postulado parece constituir umá alternativa válida a “síntese 
terrestre” demonstrada por S.Miller em 1953. 

Fig.5 Diagrama comparativo de abundância elemental (expressa em relação a 106 átomos Si) no 
condrito carbonáceo Allende e no sol 

De facto após a rejeição da   presença maciça do metano na atmosfera primitiva da Terra 
proposto por S. Miller como componente  precursor do desenvolvimento da matéria orgânica, 
presume-se que foram justamente os aminoácidos e de origem extraterrestre a desempenhar este 
papel.  

Em presença dos óxidos, sulfuretos de ferro e minerais argilosos agindo como interface 
catalisante, os AA's poderiam entrar em reacções químicas precursoras da multiplicação 
espontânea das células 

As datações dos condritos deram idades mais elevadas até agora obtidas por métodos 
radiactivos, a saber  4.55 x 109 a, correspondente ao etapa inicial da formação do sistema solar. 

 
2.3.2 Planetas internos (telúrícos) 
Mercúrio 
O Mercúrio é o menor e o mais leve dos planetas internos embora tenha a densidade 

semelhante a terrestre. Encontra-se tão perto do Sol que, pode ser visto somente um pouco antes 
da alvorada e imediatamente depois do crepúsculo.  O seu período de rotação é de 58.65 dias 
terrestres, quer dizer  2/3 do seu ano. Possui vestígios da atmosfera, maioritariamente composta 



 22 

por He e N, mas a pressão à nível do solo não ultrapassa  10-9 bar. As temperaturas na superfície 
variam  entre 350ºC diurnos e –170ºC nocturnos. Foi detectado campo magnético (1% da força do 
campo terrestre) gerado seja  pelo núcleo metálico em que se concentra 80% da massa do 
planeta, seja pela magnetização remanescente das rochas crustais. As imagens da superfície  
enviadas pelas sondas espaciais Mariner em 1972, revelam que ela se encontra  densamente 
craterada. Caloris,  é a maior cratera de impacto que possui 1300km de diâmetro. Simetricamente 
à cratera , de lado oposto do planeta encontram-se falhas e dobras compressivas provavelmente 
resultantes da onda de choque produzida por impacto.  A estrutura interna do Mercúrio, tal como é 
o caso de todos  os restantes planetas internos compreende um núcleo metálico , manto silicatado  
e uma  fina crosta. 

Vénus 
Segundo planeta em termos da distância ao Sol, aparece no céu nocturno como o corpo 

celeste mais brilhante (excepto Lua). O seu período de rotação  de 243 dias é maior que o seu 
período de translação  de 224 dias terrestres. Talvez por causa das semelhanças de massa e 
densidade com Terra, até recentemente acreditava-se que vida podia existir no Vénus, mas os 
resultados da exploração espacial dos anos 60 e 70 revelaram que o seu ambiente era mais hostil 
do todo o sistema solar  para  qualquer actividade biológica. A parte sólida do planeta está 
envolvida em espessa atmosfera de CO2, que mantém pressões de +/- 90 bar e por efeito estufa 
as temperaturas vizinhas à 500º C na superfície. A densa e nebulosa atmosfera  impede  
observação directa da sua superfície em parte visível do espectro electromagnético. As variações 
temporais do teor de  SO2 detectadas pelas sondas espaciais, atribuem-se às erupções vulcânicas 
que provavelmente constituem a via de escape para o calor interno.  Vénus não possui campo 
magnético o que se deve provavelmente à sua baixa velocidade de rotação, incapaz de provocar 
os movimentos do metal fundido dentro do núcleo. A cartografia da superfície feita por radar da 
sonda "Magellan" revelou grandes estruturas anelares provavelmente causados por impactos, 
bem como vulcões corrimentos lávicos, sistemas de falhas, fossas tectónicas e vestigios de 
actividade eólica. Os desníveis topográficos são menores do que na Terra  (máximo 13 km) 
distinguindo-se as elevações de tipo vulcânico a platós cujas superfícies são dominadas por 
cristas e vales fracturados tectonicamente. 

 
Lua 
Lua oficialmente está classificada como satélite da Terra, mas as suas grandes dimensões 

fazem com que também seja considerada como pequeno planeta ou parte de duplo sistema 
planetario Terra - Lua.  A superfície lunar está repleta de crateras de todos os tamanhos, que 
evidenciam um intenso bombardeamento meteorítico que durou até há ca 3800 Ma. A densidade 
da Lua 3.52 t/m3, é nitidamente inferior à densidade dos planetas internos, por causa do  défice de 
Fe.  As rochas lunares provenientes tanto dos mares como das montanhas exibem igualmente 
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empobrecimento em elementos mais voláteis que o ferro (Zn, Cd, Sn, As, Ga, Ag, Cu...) e 
enriquecimento em elementos refractários (Cr, Zr, Ba). Sem possuir um campo magnético dipolar 
a Lua está ligeiramente magnetizada, o que se deve à magnetização remanescente das rochas, 
induzida ainda no período durante o qual o núcleo ferroso se encontrava  fundido e capaz de 
manter a magnetoesfera. O fluxo térmico de 25 mW/m2 (metade do terrestre) deve-se  à presença 
de elementos radiactivos na  crosta. As medidas indirectas da temperatura interna por meio das 
correntes telúricas,  revelaram os valores na ordem de 1000 ºC – 1100 ºC na profundidade de 
1000km, o que é insuficiente para provocar fusão parcial das rochas. A idade máxima das rochas 
lunares  varia entre 3200 Ma dos basaltos dos "mares" e 4400 dos platôs anortosíticos. Essas 
últimas rochas são de facto cumulatos monominerais de anortite que, após a cristalização, 
separaram-se do “oceano primário” da lava basáltica por via de diferenciacao gravítica.  Vemos 
assim que a temperatura  da Lua foi suficiente para manter os silicatos em estado de fusão, 
somente no período inicial da sua historia. Os platôs lunares, como mais antigos que mares, são 
tambem muito mais craterados, facto que evidencia a diminuição da intensidade de 
bombardeamento meteórico. O modelo (Fig. 6)  da  estrutura lunar, feito com base em dados 
sísmicos registados durante os raros tremores, postula a existência do núcleo metálico, manto e 
crosta. A atmosfera é inexistente devido a fraqueza do campo gravítico.  

 
Fig. 6  Modelo da estrutura de Lua (seg. Ringwood, 1979) 

 
No momento presente começou a ganhar aceitação a teoria que postula a separação da Terra 

de Lua  sob efeito de impacto dum corpo planetário em fase imediatamente posterior a acreção. 
Marte 
Possuindo o diâmetro um pouco maior que a metade do terrestre, tem a massa 10x inferior à 

da Terra. Contudo as densidades dos dois planetas são semelhantes e por conseguinte tambem a 
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sua estrutura interna.  O ano marciano dura 687 dias e o dia 24.37 horas. O eixo de rotação 
possui inclinação de 66º em relação ao plano da eclíptica. A temperatura media na superfície  é de 
-23oC variando entre 17 e -140º C. A atmosfera marciana é constituída basicamente por gás 
carbónico (95,35%) e azoto (2,7%), cuja pressão não ultrapassa alguns milibares na superfície. 
Contudo foram observadas prolongadas turbulencias atmosfericas de que resultam as 
tempestades de areia. As formas morfológicas do  relevo bastante diversificado, compreendem 
montanhas vulcânicas, crateras de meteoritos, canais erosivos e canhões de origem tectónica e 
dunas eólicas. Os canais erosivos testemunham a presença de água líquida na superfície do 
planeta, com que foram relacionados  os vestigios de presumidos fosseis das bacterias primitivas, 
descritos em 1996 num meteorito de origem marciana (dados contestados por muitos 
investigadores). Estão sendo descritas igualmente as extensas bacias (marinhas?) preenchidas 
por estratos de sediemntos em posição horizontal. Neste momento a água marciana 
provavelmente está em forma de gelo, debaixo da superfície, em forma comparavel a permafrost 
terrestre e/ou  concentra-se nas calotas polares. É muito provável que o clima de Marte varia 
muito, dada a maior que  terrestre, precessão do seu eixo de rotação. Esta variabilidade explica-se 
pela falta de efeito estabilizador do campo gravítico dum corpo celeste vizinho sobre eixo de 
rotação, já que as duas luas, Phobos e Deimos são demasiado leves para manter o movimento 
precessional do eixo num intervalo estreito. O gigantismo dos vulcões (ex. Olimpus com 23 km de 
altura) atribui-se ao carácter estático da crosta marciana em contraste com o carácter dinâmico da 
crosta terrestre.   Tal como Terra, o Marte possui calotas de gelo polares que expandem-se e 
retrocedem sazonalmente. Devido à alta excentricidade da órbita os invernos boreais são mais 
longos e severos, daí a calota glaciar Norte (composta essencialmente por gelo de água) é muito 
maior que a Sul (composta essencialmente por gelo de CO2). Marte não possui campo magnético. 

Asteróides 
Os Asteróides conhecidos também como planetas menores ocupam um vasto cinturão de 

espaço entre as órbitas do Marte e de Júpiter. Embora provavelmente existam mais de 400000 mil 
asteróides a sua massa total é inferior à da Lua. 
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Fig.7 Imagens do asteróide Gaspra tomadas pela sonda Gallileo na medida da sua 
aproximação a este bloco rochoso que mede aproximadamente 17 x 10km.  

(seg. NASA 1991) 
 O maior dos asteróides,  Ceres, tem 1003 km em diâmetro. Provavelmente os Asteróides 

representam os restos dum “planeta falhado”, cuja acreção foi impedida pelo potente campo 
gravítico de Júpiter.  

Existe um grupo de asteróides, conhecido como Grupo Apollo  que, movem-se pelas órbitas 
altamente excêntricas. Estes corpos aproximam-se do Sol mais perto ainda que Mercúrio e 
regularmente atravessam a órbita terrestre, tal como foi o caso  dum asteroide de cerca de 500 m 
de diámetro que em Junho de 1996 passou apenas  a 450 000 km do nosso globo. 

Em 2001 a sonda NEAR – Shoemaker examinou “in situ “ o asteroide Eros (34km x 13km x 13 
km) enviando imagem de resolução centimétrica, duma superficie rochosa, craterada e recoberta 
de poeira cósmica (regolito). Matematicamente EROS tem 5% de probabilidade de colidir com a 
Terra… 

 
2.3.2 Planetas externos (jovianos) 
 

Júpiter 
Depois de Vénus, Júpiter é o planeta mais visível no céu nocturno. O modelo da estrutura do 

Júpiter,  presentemente aceite subdivide o planeta gigante em: núcleo ferro-silicatado de raio +/- 
10000km, camada de hidrogénio metálico de +/-400000 km, camada de hidrogénio molecular de 
+/- 20000 km e atmosfera de +/- 150 km. A forma metálica do hidrogénio, desconhecida em 
condições físicas da Terra forma-se em pressões >106 bar através da dissociação das moléculas 
e constituição do gás dos electrões livres, desligados dos protões. A atmosfera gasosa é 
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composta por 3 camadas, respectivamente: aerosol gelo/água, hidrosulfureto de amónia e amónia. 
Observam-se nela múltiplas bandas latitudinais cujas cores resultam das reacções  que, envolvem 
enxofre e fósforo mais provavelmente. Os vórtices, dos quais a grande mancha vermelha é a mais 
espectacular, são manifestações da convecção térmica no interior da atmosfera. 

Júpiter irradia quase o dobro da energia que recebe do Sol, seja por causa  da contracção 
gravítica Kelvin - Helmholz, seja da remanescência térmica do período de formação. Possui forte 
campo magnético gerado na camada do hidrogénio metálico que, é responsavel pela  captura das 
partículas ionizadas  em cinturões de tipo van Allen, conhecidos em alta atmosfera terrestre. 

Uma parte dos iões aprisionados pelo campo magnético do Júpiter provem do vento solar, 
outra origina-se dum dos 16 satélites de Júpiter, Io.  Io exibe actualmente uma intensa actividade 
vulcânica, sendo nove os vulcões em actividade eruptiva identificados pelas sondas  espaciais  
Voyager. O producto das erupções, é o enxofre ou dióxido de enxofre  que, ejectado em forma 
gasosa, forma penachos até 280 km de altura. Outro componente detectado na atmosfera gasosa 
deste satelte de 3600 km de diâmetro,  é  o sódio. A energia térmica que sustenta as erupções é 
produzida pelas marés solidas (deformações) que afectam Io durante a revolução em torno do 
planeta gigante. A força do campo magnético de Júpiter faz reter os iões da atmosfera de Io, 
criando assim uma espécie de canal –“toro” em que este último se move.   

O maior dos satélites é Ganymede, que é também o maior satélite do sistema solar, 
igualmente apresenta na superfície os traços de actividade vucânica. A superfície revela existência 
de dois tipos de terrenos: rochoso-glaciar craterado (mais antigo) e glaciar, mais liso (mais 
recente). Este ultimo resulta, de acordo com as interpretações recentes (2001) das fotografias da 
sonda Galileo, do vulcanismo aquático provocado pelo fenómeno de deformações graviticas e 
simultâneo falhamento do gelo acompanhado de escoadas aquáticas.  

Embora menos espectaculares que Saturno,  Júpiter possui aneis de poeira originadas pelos 
impactos dos meteoritos nos satelites Amaltea e Andrastea. 

Saturno 
Saturno, segundo  em dimensões e massa entre os planetas, é também o menos denso de 

todos. A sua estrutura é bastante semelhante à de Júpiter, mas sem dúvida a característica mais 
marcante é o sistema dos anéis formados por gelo e fragmentos de silicatos.   

Dos 22 satélites já conhecidos (os últimos 4 foram descobertos em 2000), o mais interessante 
é o Titão, pelo facto de possuir em atmosfera: azoto, metano, cianetos e outros componentes 
orgânicos que poderiam constituir a base para o desenvolvimento da vida se não se encontrassem 
em temperaturas demasiado baixas (90ªK). Ainda que a sonda Cassini prevista para atingir a 
proximidade de Saturno em 2004 traga as informações precisas sobre a superfície do Titão, tudo 
indica que esta última está coberta por mares de etano e metano com ocasionais ilhas de gelo 
envoltos  por densa atmosfera de nitrogénio e hidrocarbonetos. 
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Urano 
Urano exibe a única em sistema solar inclinação axial que é de 98º e por isto os pólos alternam 

os longos períodos (21 anos terrestres) de iluminação e escuridão. A sua aparência verde - 
azulada deve  a elevada concentração de metano em atmosfera. Urano possui sem dúvida um 
núcleo metálico-silicatado coberto por manto composto de metano, amónia e água solidificados. A 
atmosfera compõe-se de basicamente de hidrogénio, hélio e hidrocarbonetos. Urano possui 
campo magnético, um sistema de anéis  e 21 satélites. 

 
Neptuno 
A estrutura interna do Neptuno e semelhante a estrutura do seu vizinho mais próximo - Urano. 

Possui campo magnético. A mais curiosa estrutura visível na  sua atmosfera  é a Grande Mancha 
Escura ou um grande vórtice circumferida por cirrus brancos, que completa a revolução do planeta 
em 16.3 horas. Neptuno possui 4 anéis rochosos e 8 satélites. 

 
2.3.3 Sol 
 
O Sol é uma estrela bastante “comum”, pois muito semelhante aos milhões de outras estrelas 

da nossa Galáxia. O diâmetro equatorial do Sol é de 1 392 000 km e seu periodo de rotação e 
igual a 27 dias. Este último valor constitui a média ponderada entre o periodo de rotação de 25 
dias no equador solar e 36 dias nas área polares.  Dada a sua densidade de 1.409 g/cm3, a massa 
do Sol é 332 946 x superior a massa do nosso planeta, representando 99.85 % da massa do 
Sistema Solar. A matéria solar visivel compõe-se em 78% de hidrogénio, 20% de hélio e 2%  de 
outros elementos. A energia irradiada pelo Sol é produzida através da síntese termonuclear no 
seu núcleo, onde a temperatura alcança 1.5 x 107 ºK. Processos convectivos conduzem esta 
energia a superfície visível cuja temperatura varia entre 4000 (nas manchas) e 6500oK. Acima da 
superfície visível, encontram se cromosfera com temperatura de10000 oK e  coroa . A coroa 
compõe-se de matéria gasosa muito rarefeita que encontra-se  em temperatura próxima de 2 x 106 

oK. A coroa é a fonte de radiação X e do vento solar, isto é, fluxo de partículas ionizadas de alta 
energia. Nos cíclicos períodos de aumento da actividade do Sol o acréscimo de intensidade do 
vento solar provoca a "descida" das auroras boreais para latitudes médias, avarias dos sistemas 
eléctricos e perturbações de comunicações por rádio.  Estes fenómenos registraram-se pela última 
vez e de maneira muito espectacular,  em março de 1989. 

 
 2.3.4 A origem do sistema solar 
 
Não há opinião uniforme quanto à formação dos planetas incluindo a própria Terra. Acredita-se 

que sob um impulso  que poderia ser dado pela explosão duma estrela supernova a matéria fria 
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(ca 10º K) da "nébula protosolar" pôde iniciar a condensação. Esta hipótese baseia-se na 
presença do isótopo 26Mg em quantidades anomalmente elevadas nos condritos carbonáceos. 
26Mg é um isótopo estável formado à custa da desintegração do 26Al de curto período de semivida 
(T1/2 = 0.76 x 106 a), que por sua vez é formado atraves do bombardeamento do argon com 
protões de alta energia, que fazem parte da radiação emitida pela supernova. A inferida presença 
do 26Al está portanto a favor da hipótese em questão.   

A nébula compunha-se essencialmente de H e He e os outros componentes não gasosos 
(poeira cósmica) presentes em proporções semelhantes aos condritos carbonáceos (fig.5), cuja 
distribuição espacial podia apresentar marcadas heterogeneidades. Sob acção da força centrífuga 
perpendicular ao eixo de rotação e força da gravidade dirigida para o centro da massa, a  materia 
deslocava-se em duas direcções : veriticamente no sentido do plano mediano (equatorial) e 
radialmente no sentido do centro da massa. Desta maneira a primitiva nébula planetaria formou 
um disco.  A perda do momento angular da porção central da matéria  por enrijecimento 
electromagnético conduziu a condensação  central da grande parte  da massa de nébula e as 
temperaturas no centro do disco até valores críticos da fusão termonuclear,  resultando  há +/- 
4.56 x109 anos  em  formação do Sol. O etapa inicial da evolução estelar do Sol (análogo a estrela 
T-Tauri) certamente foi acompanhado pela ejecção radial duma parte da matéria do centro de 
nébula    na direcção da periferia do disco o que tambem contribuiu ao excesso do momento nas 
planetas e excesso de massa no Sol, observados no momento presente. Sem o processo da 
ejecção e da associada  perda  do momento angular (m�r2) o sol teria o periodo de rotação 
próximo de 3 horas e não os observados 27 dias !. 

   Existem opiniões divergentes quanto à  evolução da distribuição dos elementos químicos na 
nébula.  

Segundo uns, todos os elementos químicos inicialmente em estado gasoso em certo momento 
começaram a sua condensação : os mais refractários (os que caracterizam-se pela mais alta 
temperatura de condensação como por ex.. Ca,Ti,Al,U,Pt,Sc) nas regiões mais próximas do centro 
da nébula , os mais voláteis (Bi, Tl, Rb, Cs, K) e gasosos (H, He,C,N,O) nas partes mais externas. 
A diferenciação química dos planetas que observamos hoje podia assim reflectir a sequência de 
condensação dentro da nébula. O outro mecanismo que poderia estar na origem da  abundância 
dos elementos voláteis em partes externas do sistema solar seria a  inicialmente grande 
intensidade do vento solar  que forçou os componentes volateis (p.ex. água, metano, amonia...) de 
interior para o exterior de sistema solar.  

O processo de acreção dos condensados  teve inicialmente caracter de colisões viscosas que 
produziram agregados evoluindo posteriormente em corpos maiores (tipo condritos)em seguida 
pela fase de formação dos  planetesimais. Os planetesimais  orbitavam num plano mediano de 
sistema, mas atendendo que as suas órbitas foram excentricas, ocorriam   frequentes choques 
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entre eles,  conduzindo a formação de corpos cada vez maiores, chamados embriões  planetários. 

 
Fig.8 Esquema hipotético de condensação inicial  da máteria que formou o sistema solar  e da 

formação dum condrito 
 

Com o decorrer do tempo os embriões planetários  atraíam a materia com os seus campos 
gravíticos, até formarem os planetas  de dimensões actuais. Este processo durou 
aproximadamente 100 Ma.  As  superfícies intensamente crateradas da Lua, Mercúrio e Marte  
testemunham a grande intensidade de impactismo ainda após a formação dos planetas. A Terra 
não reteve os vestígios do "grande bombardeamento", por ter a superfície sujeita à contínua acção 
erosiva, efeitos da deriva das placas etc., mas as datações dos regolitos lunares indicou que o 
período de impactismo cessou quase por completo há ca 3800 Ma. 
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As colisões entre os corpos em acreção estiveram igualmente à origem dos  diferentes ângulos 
entre os eixos de rotação dos planetas e a eclíptica (p.ex. Urano tem o seu eixo de rotação 
praticamente deitado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


