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    Possíveis Cenários Em Outros Planetas 

 

Resumo 

 Neste artigo apresento alguns cenários que existem em outros planetas e outros que 

 podem existir, explico sobre os fatores envolventes na habitabilidade, como o  tipo 

 espectral da estrela associado à distância do exoplaneta da estrela, explicando  sobre a 

 equação de Drake e mostrando alguns cálculos utilizando a lei do  deslocamento 

 de Wien, que serve para calcular a temperatura de um corpo negro e  sobre o cálculo 

 de fluxo de insolação relativo relacionado à extensão da Zona Habitável  de um 

 planeta, além de mostrar outras coisas, como o cálculo do Albedo de um  planeta, 

 a energia absorvida por um planeta e discutindo sobre a formação de  sistemas 

 planetários.   

 

1-Introdução 

    Existe a questão da possível existência de 

vida fora do nosso sistema solar em outro 

“planeta Terra” e, a medida que a 

tecnologia avança, mais exoplanetas são 

descobertos, e mais exoplanetas com 

características mais próximas da Terra são 

descobertas. Um exemplo é o Kepler-186f, 

um exoplaneta que provavelmente tenha 

água, e outro, é o Kepler-452b, que têm 

algumas características semelhantes às 

características da Terra, como um período 

orbital de aproximadamente 384,84 dias 

terrestres.  

    Para ocorrer o surgimento da vida, é 

preciso um meio líquido (como a água) para 

ter o surgimento através de reações 

químicas, moléculas, que são de extrema 

importância para o isso através de reações 

químicas incluindo água, e além desses dois 

fatores, precisa-se de uma fonte de energia. 

Um grande objetivo da astronomia é 

encontrar vida em outros planetas, uma 

tarefa complicada. 

    “Para criar instrumentos que analisem 

planetas parecidos com a Terra, é preciso 

se antecipar no tempo e saber como será 

a química dessa atmosfera, semelhante 

ao nosso planeta, por isso precisamos de 

teoria e modelos”, explica Geoffrey 

Marcy, da Universidade da Califórnia.  

    Os astrônomos utilizam vários modelos 

no estudo de exoplanetas, criando teorias. 

Modelos utilizando computadores, que são 

utilizados em estudos criando cenários com 

base em alguns dados para facilitar os 

estudos, além disso, teorias são elaboradas. 

Os astrônomos criam esses modelos com 

base nas informações obtidas nas 

observações. Se existirem plantas em 

exoplanetas que orbitam estrelas de cores 

azuis, elas absorveriam essa cor e 

provavelmente refletiriam cores alaranjadas 

ou amareladas e poderiam ser vermelhas, 

amarelas ou laranjas, enquanto as plantas 

que estivessem recebendo luz solar de 

estrelas fracas (em questão de irradiação) 

provavelmente teriam colorações escuras, 

isso porque elas absorveriam o “máximo” 

de luz que chegasse para elas realizar a 

fotossíntese.  

    Pode existir vida até mesmo em 

exoplanetas que orbitam estrelas 

radioativas, porque se seres vivos ficassem 
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em ambientes aquáticos, escapariam do 

perigo dessa radiação e receberiam a 

quantidade suficiente de luz. Os astrônomos 

estudam os gases com espectroscopia nos 

estudos astronômicos, porque dessa forma, 

os astrônomos podem analisar a luz, 

podendo saber sobre a composição química 

atmosférica. 

    Sabemos que a Zona Habitável é a zona 

ao redor de uma estrela onde temos 

temperaturas ideais para ter água em estado 

líquido, mas o tipo espectral da estrela, o 

tamanho da estrela, a temperatura da estrela 

e outros fatores determinam onde se 

localizará a Zona Habitável de uma estrela. 

Vale ressaltar que o planeta pode não ser 

habitável e estar na Zona Habitável. Os 

astrônomos se interessam pelo fato da 

existência de água em um exoplaneta, se 

tiver, terá a possibilidade de ter vida, que é 

óbvio. 

    Levar em consideração o tipo de uma 

estrela é importante pelo fato de estrelas de 

tipos espectrais diferentes terem 

temperaturas e tamanhos diferentes, e um 

fato interessante é que ao decorrer dos anos, 

as estrelas mudam de temperatura, e, 

consequentemente, suas Zonas Habitáveis 

também “mudam de lugar”. 

    Na metade do século XX, Drake postulou 

sua equação, a Equação de Drake, uma 

equação probabilística, e com isso, foram 

feitos cálculos, e neles, Carl Sagan teve 

como resultado em seu cálculo que existem 

mais de 1 milhão de civilizações 

inteligentes. Porém, muitos astrônomos não 

acreditam que a Equação de Drake é o 

suficiente, e ele citou diversos fatores que 

influenciam nas diferentes formas de vidas 

inteligentes, abaixando bastante os 

resultados obtidos através da Equação de 

Drake. Um exemplo é o metal, o que toda 

civilização inteligente precisa, outro fator 

que deve ser levado em consideração, além 

de vários outros que não foram levados em 

consideração.  

    Os astrônomos não acreditam apenas que 

a posição de um exoplaneta no sistema 

solar seja o suficiente para um exoplaneta 

ter vida inteligente, como também a posição 

de um exoplaneta na galáxia, por causa 

disso que o termo “Zona Habitável 

Galáctica” passou a ser usado. Essa Zona 

Habitável é composta por 9 fatores, como, a 

distância de perigosas estrelas de nêutrons, 

buracos negros e rajadas de raios Gama. 

Uma rajada vinda de um magnetar poderia 

“varrer” a atmosfera terrestre se estivesse a 

centenas de anos-luz de distância da Terra, 

porém, como ele está a 20 mil anos-luz de 

distância da terra, não fomos extintos. 

Nessa grande liberação de energia, esse 

magnetar liberou em 0,2 segundos mais 

energia que o sol emitirá em 100 mil anos.  

    Um dos problemas em estudar 

exoplanetas com mais detalhes é o fato de 

se estudar exoplanetas a anos-luz de 

distância de nós e o fato de emitirem pouca 

luz em relação às estrelas. Uma vantagem 

do método do trânsito é que se pode 

descobrir o tamanho de um exoplaneta com 

mais facilidade, e precisa-se do período 

orbital e da temperatura para saber se o 

exoplaneta  está na Zona Habitável de uma 

estrela. Com base em alguns cálculos, os 

astrônomos estimam que o menor dos 

exoplanetas tenha até 0,33 massas 

terrestres, enquanto exoplanetas habitáveis 

teriam que ter o máximo de 10 massas 

terrestres. 

    Um cenário catastrófico seria se um 

Júpiter quente estivesse no nosso sistema 

solar, porque se isso acontecesse, ele 

“arremessaria” a Terra para longe do sol e a 

vida na Terra seria extinta. O tamanho de 

um planeta influencia em sua evolução, e o 

local onde um planeta se localiza também 

influencia em sua evolução. Estudos 
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sugerem que Vênus talvez teve água líquida 

para 2 bilhões de anos de sua vida, porém, 

com a proximidade do sol e o efeito estufa 

ele perdeu sua água (provavelmente).  

2-A formação de sistemas planetários 

com estrelas CEMP 

    Os modelos teóricos “apontam” que a 

formação de estrelas primordiais começou a 

cerca de 100 milhões de anos depois do big 

bang, que ocorreu há 13,82 bilhões de anos 

atrás, e essas estrelas tinham elementos 

mais pesados que o Hélio (He), porém a 

metalicidade era pequena. Posteriormente, 

ocorreram explosões de estrelas, que 

explodiram em supernovas, e ao decorrer 

do tempo, elementos mais pesados foram 

criados, até a formação de discos 

protoplanetários. 

    Existem as chamadas estrelas CEMP, 

que são estrelas pobres em Ferro, porém, 

são ricas em carbono, sendo que uma das 

principais explicações para esse fato é a 

formação dessas estrelas a partir do 

remanescente de supernovas primordiais. 

Segundo essa explicação, houve  colapso, e 

nele foi criado um buraco negro, sendo que 

a camada mais externa foi expulsa, 

liberando Hidrogênio (H), Oxigênio (O), 

Carbono (C), Nitrogênio (N) e o Iodo (I). 

Com isso, estrelas CEMP poderiam formar 

discos protoplanetários, com abundância 

em carbono (C), mas, com baixo teor de 

Ferro (Fe). 

    Estudos com base em estatísticas 

utilizando dados de mais de 3.000 

exoplanetas indicam que as estrelas com 

baixo teor de ferro (Fe) não costumam ter 

gigantes gasosos em seus sistemas, ou seja, 

os gigantes gasosos nesses sistemas 

planetários devem ser difíceis de ser 

encontrados. 

    Segundo alguns estudos que foram 

realizados, as atmosferas desses planetas 

não teriam alta concentração de O2 e O3 e 

nem mesmo de dióxido de carbono (CO2). 

As composições atmosféricas desses 

planetas provavelmente seriam de 

moléculas mais pobres em oxigênio que a 

atmosfera terrestre, podendo ter CO se for 

um exoplaneta quente, ou CH4 caso seja um 

exoplaneta frio.  

    Esses planetas não seriam muito densos 

devido à ausência de metal, e poderiam ter 

um campo magnético fraco por causa da 

falta de ferro e elementos pesados em seus 

núcleos, porém, especula-se que eles 

possam ter diamantes em seus núcleos, ou 

talvez na crosta, porque eles são feitos de 

carbono, que ao ser superaquecido se 

transforma em diamante. Um exemplo é o 

exoplaneta 55 Cancri e, um exoplaneta que 

os astrônomos detectaram variações 

térmicas, que foram atribuídas às erupções 

vulcânicas, ou seja, talvez ele tenha grande 

volume de diamante, porque foi detectado 

carbono, e sua temperatura possa superar os 

2000 K. 

    Podemos pensar nesses planetas como 

planetas escuros, talvez ricos em diamantes, 

questão que foi levantada, sendo planetas 

misteriosos e intrigantes, assim como 

qualquer outro exoplaneta, um estudo 

fascinante. 

3-Migração planetária 

    Foram criados modelos de como seriam 

os sistemas planetários com estrelas com 

aproximadamente 0,1 massas solares, 

envolvendo questões relacionadas ao 

conteúdo de água em exoplanetas desses 

sistemas e de algumas propriedades, como a 

formação e composição desses planetas. 

Isso foi feito porque a massa de uma estrela 

influencia em algumas características dos 

exoplanetas. Esse estudo feito por Y. 

Alibert e W.Bent, sendo que nele não foram 

analisadas somente as propriedades da 
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estrela, como também seu disco 

protoplanetário. 

    No início das simulações feitas, a maior 

parte da massa estava nos planetesimais, e 

não nos embriões planetários, sendo que a 

quantidade inicial de planetesimais depende 

da metalicidade do disco, densidade e da 

superfície de gás local. Os modelos foram 

criados com base em uma estrela central 

com uma massa de 0,1 M⨀, e isso foi feito 

porque a massa da estrela central afeta em 

alguns processos, como a estrutura do disco 

protoplanetário, porque estrelas com massas 

baixas são estrelas que têm discos 

protoplanetários diferentes em alguns 

sentidos que as demais. 

    Nas simulações os astrônomos levaram 

em consideração que a estrela central tinha 

0,1 M⨀, uma estrela com pouca massa, raio 

igual a 1,004 R⨀ e uma temperatura 

superficial de 2935 K. Nos experimentos os 

astrônomos também levaram em 

consideração um cenário de 10 planetas que 

crescem em um mesmo disco 

protoplanetário, e nele, a massa de cada um 

desses embriões protoplanetários é igual à 

massa da lua (além de conter outras 

informações). Os estudos nos mostram que 

os exoplanetas que ficam nas partes mais 

externas influenciam no crescimento e na 

migração de exoplanetas que estão em 

partes internas para partes mais externas. 

Isso é válido para essa situação. Além 

disso, estudos demonstram que entre as 

diversas populações de exoplanetas, uma 

delas é formada de exoplanetas que migram 

para partes onde tem abundância de gelo 

(entre 0,1 UA e 1 UA) e a partir disso 

temos a formação de planetas com água, e 

eles geralmente têm mais massa que os 

demais porque adquiriram “materiais” 

durante suas migrações.   

    Também levaram em consideração outros 

cenários, em um deles, havia 20 embriões 

planetários, e mesmo assim mão 

encontraram diferenças significativas 

comparadas aos 10 embriões planetários. 

Foram feitas análises, e com isso, 

descobriram que o número de embriões 

planetários (quando maior que 10) não é o 

responsável pelas propriedades dos 

exoplanetas com 5 massas terrestres para 

uma estrela com 1,0 M⨀.  Estudos 

demonstram que exoplanetas que estão em 

áreas menores que 0,1 UA de distância da 

estrela podem migrar para áreas mais 

externas, onde temos temperaturas menores, 

que é responsável pela quantidade de 

planetesimais frios. 

 

4- Fatores envolvidos na Habitabilidade  

    Há vários fatores que estão envolvidos 

em questões de habitabilidade de 

exoplanetas e eu explicarei sobre o tema 

“Fatores envolventes na habitabilidade”.       

Vejam alguns fatores que influenciam na 

habitabilidade de um exoplaneta. 

4.1-Tipo Espectral da estrela que o 

exoplaneta orbita associado à distância 

    O tipo espectral da estrela que o 

exoplaneta orbita associado á distância do 

exoplaneta da estrela é outro fator 

envolvente na habitabilidade de 

exoplanetas, e ele determina algumas 

características da estrela, por isso eu escrevi 

sobre a classificação estelar, porque ela 

influencia seu exoplaneta em alguns 

“pontos”. 

    Para classificar uma estrela precisa-se de 

informações, como a temperatura da 

fotosfera e as características espectrais 

dessa estela. Para determinar a temperatura 

de uma estrela, precisa-se de utilizar a Lei 

de Wien, também conhecida como lei do 

deslocamento de Wien, e podemos 

determinar a temperatura dessa estrela 
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(quando não muito distante) relacionando a 

constante de proporcionalidade (ou 

constante de dispersão de Wien) com o 

comprimento de onda onde temos a máxima 

emissão de radiação eletromagnética, vejam 

essa fórmula que é utilizada na lei de Wien: 

Λmax = 
 

 
 

onde Λmax é o comprimento de onda onde 

temos a máxima emissão de radiação 

eletromagnética; b é a constante de 

proporcionalidade, também conhecida 

como constante de dispersão de Wien, dada 

por:  b = 2.8977685 x 10
-3

 m.K; T é a 

temperatura da estrela em Kelvin. Com 

isso, podemos dizer que a temperatura de 

uma estrela é dada Por: 

  
 

    
 

    Para se classificar uma estrela, é preciso 

saber sua temperatura, como vimos, e é 

preciso saber sobre sua luminosidade, sendo 

que a luminosidade e temperatura de uma 

estrela estão interligadas. No início do 

século XX, Ejnar Hertzsprung, um químico 

e físico dinamarquês, e Henry Norris 

Russell, um astrônomo, descobriram que há 

relação entre o brilho intrínseco e a 

temperatura de uma estrela com seu 

tamanho.  

    Com isso, foram criados gráficos com 

esses parâmetros relacionados às diferentes 

categorias de estrelas, conhecido como 

Diagrama de Hertzsprung-Russell (Figura 

1). Nele temos as temperaturas das estrelas 

no eixo das abscissas (x) e a luminosidade 

da estrela no eixo das ordenadas (y). No 

Diagrama de Hertzsprong-Russell temos as 

temperaturas maiores à direita e as 

temperaturas menores à esquerda.    

    No Diagrama de H-R vemos a faixa onde 

de encontra o sol, conhecida como faixa 

principal, e nessa faixa, se encontram Figura  

Figura 1: Nessa figura podemos ver o diagrama de 

Hertzsprung-Russel, conhecido como Diagrama H-R. 

estrelas com magnitude absoluta e 

temperaturas próximas, sendo um exemplo 

a Alpha Centauri. Betelgeuse por exemplo, 

é uma estrela muito mais fria que o sol, 

porém, o fato de ter um raio maior que o 

raio do sol faz dela uma estrela brilhante.  

    Estrelas gigantes têm suas atmosferas 

estelares menos densas que a atmosfera 

estelar de uma estrela anã. Os astrônomos 

utilizam linhas espectrais nos estudos 

astronômicos, com isso, conseguem 

determinar a fase evolutiva de uma estrela. 

    Para se classificar uma estrela, existe a 

classificação espectral de Harvard, e nela, 

temos estrelas de classes “O”, “B”, “A”, 

“F”, “G”, “K”, e  “M”, nela temos a relação 

de basicamente a temperatura e 

luminosidade de uma estrela. Os tipos mais 

próximos do M são chamados de tipos 

tardios, enquanto os tipos mais próximos do 

tipo O são conhecidos como primeiros 

tipos, e cada tipo é divididos em 10 partes, 

que vão de 0 a 9. Como exemplo temos 

estrelas de tipos G6, G7, G8, O3, O4, O5... 

(Figura 2).  

Figura 2: Essa figura faz referência aos tipos 

espectrais das estrelas, cada tipo dividido em 10 

partes, de 0 a 9. 
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Existe a classificação espectral de Yerkes, e 

nela, temos a classe 0, que é composta por 

Hipergigantes, a classe Ia e Ib, que são 

respectivamente das estrelas Supergigantes 

brilhantes e Supergigantes menos 

brilhantes, temos a classe II que é das 

estrelas Gigantes luminosas, a classe III que 

é das estrelas Gigantes menos luminosas, a 

classe IV das Subgigantes, existe a classe 

V, que são das estrelas de Sequência 

principal, a classe VI das sub-anãs, e 

finalmente, a classe VII das anãs brancas. 

4.2- A lei do deslocamento de Wien 

    Com o conhecimento da lei de Wien, 

podemos fazer alguns cálculos e 

conseguirmos relacionar a frequência de um 

corpo negro, que no caso é a estrela, com 

sua temperatura. Vejam estes cálculos: 

     
 

 
 

 
 

    
 

 

 
 

         
 

 
 

   
 

      
  

 

 
  

Onde:  

 f é a frequência emitida pela estrela. 

 c é a velocidade da luz ( 299 792 

458 m/s). 

 b = 2.8977685 x 10
-3

 m.K 

(constante de dispersão de Wien). 

 

4.3-Temperatura do fluxo de insolação 

relativo e Zona Habitável 

    Exoplanetas fascinantes são os 

exoplanetas potencialmente habitáveis, 

(além de existir outros), porque 

especulamos sobre a possibilidade de haver 

vida nesses exoplanetas, talvez existam 

bactérias, ou até mesmo vida inteligente, 

apesar de ser mais difícil, porque, para o 

surgimento de vida inteligente precisamos 

de mais fatores envolvidos. 

    Existe uma instituição que mantém esses 

catálogos, que é o Laboratório de 

Habitabilidade Planetária, da Universidade 

de Porto Rico, localizada em Arecibo. Nos 

estudos astronômicos temos um índice 

conhecido como ESI, o índice de 

Similaridade com a Terra (Earth Simiraty 

Index), sendo um índice que varia de 0 a 1 

e, quando supera 0,8 significa que o 

exoplaneta é como a Terra, o que desperta 

interesse sobre ele.  

    Os exoplanetas potencialmente 

habitáveis são aqueles com massa de 0,1 M 

a 10M , raio de 0,4 a 2,5 R  e que se 

localizam na Zona Habitável Otimista de 

sua estrela e, podemos calcular a 

temperatura do fluxo de insolação de uma 

estrela sobre um exoplaneta em uma 

distância  : 

    

  
        

    

 ⨀
 
 
 

  

 ⨀
 
 
      (1) 

    Com este cálculo (equação 2) podemos 

determinar quantos UA de sua estrela se 

localiza a parte mais interna da Zona 

habitável, e também podemos fazer o 

mesmo para determinarmos a parte mais 

externa da Zona Habitável, que é dada por: 

       
 

       
 
   

                  (2)  , 

onde: 

   é a distância de uma parte da 

Zona Habitável (com 

temperatura    ) de sua estrela 

   é a luminosidade da estrela 

em Watts 

   é aproximadamente 3,14159 
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   é a constante de Stefan-

Boltzmann (     

              ) 

   é a temperatura em Kelvin 

    Como a Zona Habitável se situa entre 

273 K e 373 K (temperaturas em que a 

água permanece líquida), para 

calcularmos a distância da “borda” mais 

interna da Zona Habitável de sua estrela 

precisamos utilizar essa fórmula: 

       
 

             
 
   

 

E para calcularmos a distância da 

“borda” mais externa da Zona Habitável 

de sua estrela precisamos utilizar essa 

fórmula: 

       
 

             
 
   

 

 

    Atualmente existem cerca de 40 

exoplanetas potencialmente habitáveis, 

sendo que 9 deles foram selecionados 

porque se destacaram, por apresentarem 

características prometedoras, com massa de 

0,5 a 5 M   e raio entre 0,8 e 1,5 R . 

    No ano de 2007, Stéphane Udry 

anunciou sua descoberta, do exoplaneta 

Gliese 581 d, com 0,72 de ESI, um 

exoplaneta que ainda hoje não sabemos se é 

real ou se foi um falso positivo e, por causa 

dessa descoberta ele lançou vários artigos 

científicos sobre esse ele. Em seguida, no 

ano de 2011, Xavier Bonfils, do 

Observatório Ginebra (assim como 

Stéphane Udry) anunciou a descoberta do 

exoplaneta Gliese 667C c, sendo um dos 

mais promissores em questões de 

habitabilidade, com um ESI de 0,85. E 

depois os astrônomos com o Telescópio 

Espacial Kepler fizeram descobertas de 

vários tipos de exoplanetas, inclusive de 

exoplanetas potencialmente habitáveis e 

muito outros interessantes.   

    O exoplaneta HD 85512 b localiza-se a 

36 anos-luz de distância de nós, estando na 

constelação de Vela, um exoplaneta que 

tem um ESI de 0,78, ou seja, mais alto que 

exoplanetas como Marte (com índice de 

semelhança com a Terra de 0,64) e Gliese 

581 d.  A NASA anunciou a descoberta de 

4000 candidatos a exoplanetas, descobrindo 

104 candidatos na Zona Habitável e 20 

mais prometedores de terem um ambiente 

habitável e, 5 deles são exoplanetas 

confirmados.  

    Pesquisas demonstram que o tamanho de 

um exoplaneta ser relaciona com o fato de 

ser gasoso ou rochoso. A tendência é que 

entre 1,5 e 1,6 R  esteja o raio que 

“separa” os planetas terrestres e gasosos, 

enquanto há alguns que acreditam que o 

“raio de corte” seria de 2R  , porém, tem a 

possibilidade de não ser e se não for, terá 

uma parte positiva, porque servirá para os 

mundos de oceano, pois são menos densos 

que a Terra e, consequentemente, maiores, 

podendo ter 2 R  como “raio de corte”. 

    Os exoplanetas Kepler-1229 b, Kepler-

442 b, Kepler-62 f e Kepler-186 f estão na 

Zona Habitável Conservadora, diferente dos 

exoplanetas Kepler-296 e, Kepler-440 b, 

Kepler-62 e e Kepler-452b. Um fato 

interessante é que o Kepler-438 b tem o 

maior ESI (com 0,88) e não pertence à 

Zona Habitável Otimista.
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