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2.14 – Síntese do Conhecimento do Universo no período de vida de Teilhard de Chardin
Neste capítulo fizemos uma breve síntese da evolução do Conceito do Universo, desde a pré-história
até à época do Padre Jesuíta Pierre Teilhard de Chardin. Esta evolução foi muito lenta, com grandes
intervalos de descontinuidade, com avanços e recuos. Quando Teilhard de Chardin nasce, em 1881,
o conceito de Sistema Heliocêntrico tinha sido, finalmente, aceite graças aos trabalhos de muitos
astrónomos, matemáticos e físicos que, a partir do séc. XV, vão tentando observar, interpretar
cientificamente e modelar essas observações e, num acto de coragem, separar a Astronomia de mitos
e crenças religiosas. Serão naturalmente de destacar os trabalhos de Galileu, Kepler e Newton já nos
séculos XVII e XVIII. No início do sec. XIX, Maxwell mostra que as ondas electromagnéticas se
propagam à velocidade da luz com frequências que podem assumir um número infinito de valores
reais; infere que a luz visível pelos nossos olhos não é mais do que radiação electromagnética com
frequências pertencentes a um pequeno intervalo desses valores reais. A radiação infravermelha e a
radiação ultravioleta já tinham sido descobertas antes de Maxwell apresentar as suas Equações.
Logo após Maxwell, Hertz cria um detector e encontra as ondas de rádio. Nascendo quase no final
do séc. XIX, Teilhard de Chardin é contemporâneo de Einstein, Lemaître, Hubble que juntamente
com outros cientistas começam a tornar evidente que o Universo é dinâmico, constituído por um
número infinito de Galáxias, em movimento a uma velocidade caracterizada pela contante de
Hubble. Esses movimentos são regidos por leis universais descritas pela Mecânica Newtoniana ou
pela Teoria da Relatividade de Einstein conforme as velocidades envolvidas são, respectivamente,
pequenas quando comparadas com a velocidade da luz, ou, pelo contrário, já representam uma
fracção razoável dessa velocidade. Há uma relação entre massa e energia estáticas através da célebre
equação de Einstein, E=mc2. Alterações encontradas nas velocidades de rotação, em torno do Centro
Galáctico, previstas por estas duas teorias da Mecânica, para algumas estrelas mais afastadas desse
Centro, levam à introdução do conceito de Matéria Negra, isto é, qualquer coisa que não se vê mas
se sente o seu efeito. Novas zonas do espectro electromagnético vão sendo detectadas como os raios
X, os raios Gama e as microondas. Começam a construir-se grandes telescópios terrestres, quer no
domínio da radiação óptica quer no domínio das ondas de rádio, que vão permitir conhecer cada vez
melhor o Universo como, por exemplo, detectar diferentes fases da evolução das estrelas que
originam Supernovas, Pulsares, Anãs Brancas, Buracos Negros. O Centro da nossa Galáxia (Via
Láctea), Galáxias vizinhas (como as Nuvens de Magalhães) ou Galáxias muito afastadas começam a
ser alvo da atenção dos Astrónomos o que leva naturalmente a questões como: Qual a nossa posição
na Via Láctea? Qual a posição da Via Láctea no Universo? Será plausível admitirmos que estamos
sós no Universo? A existirem formas de Vida, serão análogas à nossa, menos evoluídas ou já numa
fase mais adiantada? Mas também os Biólogos se questionam não só sobre a origem e evolução da
vida mas também sobre as condições que devem existir num Corpo Celeste para permitir a
existência e manutenção da vida: nasce a Astrobiologia.
Quando em 1955 o Padre Jesuíta morre o conceito de Universo já estava de acordo com a sua frase
“Creio que o Universo é uma Evolução…” extraída de “A minha fé”.
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4 – Exoplanetas
Um dos domínios da Astronomia em mais rápido desenvolvimento no momento actual é o dos
Exoplanetas, isto é, planetas localizados fora do nosso Sistema Solar. Até agora, foram descobertos
mais de 3440 Exoplanetas (confirmados), mas estima-se que haja milhares de milhões na nossa
Galáxia, a Via Láctea. Por isso, aquele domínio vem despertando grande interesse, não só na
comunidade científica mas também no público em geral.
O primeiro Exoplaneta foi detectado em 1995 tendo sido designado por 51 Pegasi b. Pertence a uma
categoria hoje chamada "Júpiter Quente". Sabe-se agora que é um imenso globo gasoso que orbita
muito próximo de uma estrela, 51 Pegasi, muito afastada do nosso Sol. Foi o professor Michel
Mayor, da Universidade de Genebra, quem o identificou em 1995, dando início a uma "autêntica
revolução na astronomia”.
A estrela 51 Pegasi, situada a 51 anos-luz (AL = 9.4x1012 km), é uma estrela de tipo espectral G2IV,
semelhante ao Sol, mas aparentemente mais evoluída. A sua temperatura fotosférica é de 5790ºK e é
26% maior e 4% mais maciça do que o Sol. É também mais rica em elementos mais pesados do que
o hidrogénio e hélio. As estimativas da sua idade variam entre os 6.1 e os 8.1 mil milhões de anos. A
idade do Sol é estimada em 4.6 mil milhões de anos.
A massa estimada para o planeta 51 Pegasi b, pela observação da variação da velocidade radial da
estrela é de, no mínimo, 0.45 vezes a massa de Júpiter. Com um período orbital de apenas 4.23 dias,
o planeta orbita a estrela hospedeira a uma distância de apenas 7.8 milhões de quilómetros, ou seja 7
vezes mais próximo da sua estrela do que Mercúrio está do Sol. As forças de maré provocadas pela
estrela 51 Pegasi forçaram-no, ao fim de muitos milhões de anos, a apresentar sempre a mesma face
voltada para a estrela. Devido à forte radiação a que está submetido, a sua atmosfera é extremamente
quente, na ordem dos 1250ºK (1250+273 ºC), e mais dinâmica e exótica do que a de Júpiter, com
ventos globais de milhares de km/h e com nuvens de rocha vaporizada.

Fig.36 – A variação da velocidade radial da 51 Pegasi provocada pelo movimento orbital do planeta. Os pontos
vermelhos com barras verticais em forma de “I” representam observações com as respectivas margens de erro. A linha a
negro é o gráfico da função que melhor se ajusta às observações. Crédito: Observatório de Genebra.
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O espectrógrafo ELODIE (Fig.37) utilizado na descoberta do planeta 51 Pegasi b estava instalado
no telescópio de 1.93m do Observatório de Haute Provance (OHP), no sul de França. Presentemente
já foi substituído por um espectrógrafo mais moderno, SOPHIE. O OHP está dedicado à procura de
Exoplanetas no Hemisfério Norte embora as observações não tenham a qualidade das que são
realizadas nos Observatórios do Hemisfério Sul.

Fig.37 – Imagens do ELODIE, do telescópio de 1.93m do OHP e do esquema da montagem dos instrumentos de
observação no telescópio. Crédito:OHP

Para destacar o que têm sido as conquistas nesta área nos últimos anos, escreveu, em 2015, o
professor Michel Mayor:
"É impressionante. No espaço de vinte anos, passamos do sonho de detectar planetas em
volta de outras estrelas para a descoberta efectiva de um número incrível deles".
No fundo, podemos dizer que a ciência foi capaz de criar meios para começar a responder a
uma das mais antigas interrogações do Homem: “Somos os únicos no Universo”?
As investigações científicas centram-se agora na procura de planetas de "dimensão mais reduzida",
como a nossa Terra. Presentemente, há mais interesse por aspectos muito específicos,
nomeadamente a descoberta de planetas habitáveis, tal como a Terra, a uma distância de uma estrela
que permita a existência de água em forma líquida. As observações são feitas tanto de observatórios
terrestres como de satélites especialmente dedicados, mas encontram sempre os mesmos problemas:
estes Exoplanetas estão muito afastados e é difícil detectar os mais semelhantes à Terra.
Pelo mesmo motivo, a grande maioria dos Exoplanetas não pode ser observada directamente. Por
isso, houve necessidade de desenvolver novas técnicas e novos métodos, que iremos apresentar
resumidamente.
4.1 – Instrumentos para observação dos Exoplanetas
Os grandes Observatórios em Terra e os Telescópios Espaciais, em órbitas geocêntricas ou na órbita
heliocêntrica da Terra e numa posição próxima dela, estão equipados com instrumentos capazes de
realizar observações em diferentes frequências do espectro electromagnético (Fig.38). Assim, muitas
vezes, são obtidas imagens de um mesmo objecto em diferentes comprimentos de onda.
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Fig.38 – Uma representação de telescópios que, em 2013, operavam em diferentes comprimentos de onda do espectro
electromagnético. Estão colocados por cima ou por baixo da zona do espectro electromagnético em que os seus
instrumentos principais trabalham, respectivamente, as missões espaciais e os observatórios terrestres. Crédito: NASA,
ESA (Herschel and Planck), Lavochkin Association (Specktr-R), HESS Collaboration (HESS), Salt Foundation (SALT),
Rick Peterson/WMKO (Keck), Germini Observatory/AURA (Gemini), CARMA team (CARMA), e NRAO/AUI
(Greenbank and VLA); imagem de fundo da NASA
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4.2 – Métodos para a detecção de Exoplanetas
4.2.1 – Detecção Directa
A obtenção de imagens de Exoplanetas, com as tecnologias óptica e fotográfica de que hoje se
dispõe, é muito difícil de alcançar, essencialmente por duas razões.
Primeiro, a separação angular entre um planeta e a sua estrela, quando observada da Terra, é muito
pequena. Em virtude da turbulência atmosférica, os telescópios ópticos, de uma maneira geral, não
podem separar imagens de astros que estejam a menos de 1”.
Segundo, há um enorme contraste entre a estrela e o planeta. A estrela pode ser até 10 milhares de
milhões de vezes mais brilhante que o planeta. Contudo, observando na zona dos infravermelhos, o
contraste pode ser reduzido para cerca de 10 milhões, tornando possível a detecção de Exoplanetas.
A imagem directa tem sido também usada para detectar alguns planetas isolados de considerável
massa, que se deslocam livremente pelo Espaço em vez de orbitar uma estrela.
O primeiro Exoplaneta a ser fotografado directamente foi, em Abril de 2004, o 2M1207 b (Fig.51), a
orbitar a estrela anã castanha 2M1207, a 230 anos-luz da Terra. A imagem foi composta a partir de
dados obtidos em três exposições no infravermelho próximo (bandas H, K e L), com o instrumento
Nasmyth Adaptive optics system COnica near-infrared imager and spectrograph, NACO, instalado
no telescópio Yepun de 8,2 metros do VLT, no Observatório do Paranal do ESO. A validação deste
Exoplaneta foi feita um ano depois como resultado da captação de imagens, de elevada resolução, e
de medidas dos movimentos próprios, feitas pelo mesmo grupo de astrónomos e no mesmo
telescópio, às quais se juntaram as adquiridas pelo HST em Agosto de 2004. Com base na
informação adquirida foi possível concluir que o 2M1207 b é um planeta gigante com uma massa de
5 MJup (5 massas de Júpiter). Orbita a sua estrela anã castanha a uma distância 55 UA (55 unidades
astronómicas; 1 UA representa a distância média da Terra ao Sol). Foi então previsto que o planeta
levaria 2500 anos a completar uma volta à sua estrela, o que não pôde ser validado com apenas um
ano de observações.

Fig.51 – Imagem composta do Exoplaneta 2M1207b (o ponto vermelho à esquerda), que orbita a anã castanha 2M1207
(ao centro). Crédito: ESO
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O ano de 2008 foi interessante no que respeita à descoberta e confirmação de Exoplanetas por
imagem directa. Foi feita a validação do planeta Fomalhaut b detectado em 2004 pelo HST.
Continuou a ser observado até 2012 e na sequência das posições mostradas na Fig.43 surgiu a Fig.52
onde ele já avançou um pouco no ângulo de visão do HST. Como demora cerca de 1700 anos a dar
uma volta completa à sua estrela, Fomalhaut, só daqui a mais alguns anos o seu movimento, visto
do HST, será significativo.

Fig.52 – Imagem obtida com a Advanced Camera for Surveys (ACS) do HST. Crédito:
NASA, ESA and P. Kalas (University of California, Berkeley, USA)

Também em 2008, um grupo do ESO confirmou a existência de um planeta muito jovem e, por isso,
ainda muito quente, a orbitar a estrela Beta Pictoris da constelação Pictor. Tinha sido detectado, em
1996, pelo sistema ADONIS (ADaptive Optics Near Infrared System) instalado no telescópio de
3.6m do ESO, em La Silla, e a validação foi feita com observações do NACO no VLT no Paranal
(Fig.53).

Fig.53 – Imagem composta pelas observações do Sistema ADONIS, em 1996, com as do Sistema NACO. Crédito:
ESO/A.-M. Lagrange e al.
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A existência do planeta Beta Pictoris b foi, independentemente, confirmada por um grupo de
astrónomos com a utilização da câmara de infravermelhos NICI instalada no telescópio Gemini
South, na montanha de Pachon, Chile (Fig.54). Trata-se de um planeta, inequivocamente separável
do disco protoplanetário que envolve a estrela, com uma massa de 9MJup e a uma distância da
estrela de, aproximadamente, 8UA. É o Exoplaneta mais próximo da sua estrela a ser detectado por
imagem directa.

Fig.54 – As setas indicam imagens do Exoplaneta Beta Pictoris b obtidas com o telescópio Gemini do Hemisfério Sul,
nas bandas Ks e H dos infravermelhos, e processadas por dois métodos diferentes. Crédito: A&A 551, L14 (2013)

Este sistema Beta Pictoris continua a ser observado pelo VLT, pelo HST e pelo ALMA para se
analisar o largo disco que envolve a estrela. Como a distância do Beta Pictoris b à sua estrela é de 8
UA foi possível registar duas posições opostas do planeta na sua órbita. (Fig.55).

Fig. 55 – Movimento orbital do Beta Pictoris b delineado a partir de duas posições opostas obtidas em 2003 e 2009.
Crédito: ESO/A. M. Lagrange
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Ainda em 2008, foi detectado pela primeira vez, por imagem directa, um Sistema Planetário
constituído pela estrela HR8799 e os planetas, HR87799 b, c, d. A existência de um quarto planeta o
HR8799 e (Fig.56) foi confirmada dois anos depois, com observações entre 2009 e 2010. Este
sistema planetário está a cerca de 129 anos-luz da Terra, na constelação do Pegasus. O planeta
HR87799 e, o mais interno, tem uma massa 9 vezes superior à de Júpiter, 9MJup, e uma órbita de
distância média à estrela de 14.5UA demorando 45 anos a completar uma revolução em volta da
estrela. O seguinte, HR87799 d, tem uma massa de 10 MJup, distância média à estrela de 24UA,
demorando 100 anos a completar uma órbita. O seguinte, HR87799 c, tem, também, uma massa
10MJup e, a uma distância de 38UA demora 190 anos a completar uma órbita. Finalmente, o mais
exterior, HR87799 b, com uma massa de 7MJup, dista 68UA da estrela tem um período de 460 anos.

Fig.56 – O Sistema planetário HR8799 obtido por detecção directa com os telescópios de 10m Keck I e II, do
observatório do Hawaii. Créditos: NRC-HIA, Christian Marois, Keck Observatory

Apenas 1.3% dos 3447 Exoplanetas já confirmados foram detectados por imagem directa nos
comprimentos de onda dos infravermelhos, para baixar a luminosidade da estrela, e, mesmo assim,
recorrendo a filtros para suprimir a sua fotosfera.

4.2.2 – Detecção Indirecta: Efeitos Dinâmicos
Trata-se de utilizar métodos análogos ao que, no Séc. XIX, conduziu à descoberta de Neptuno,
nomeadamente, a perturbação gravitacional induzida pelo Planeta. Num Sistema Estrela-Planeta, os
dois estão em movimento em volta do seu Centro de Massa (CM) comum. Por exemplo, o CM do
Sistema Sol-Júpiter está, apenas, a 0,005UA do Centro do Sol e Júpiter induz uma pequena
perturbação no movimento do Sol, em volta do CM, de cerca de 12 m/seg, com um período de 11,9
anos que é o período orbital de Júpiter à velocidade de 13 km/seg.
Também já foi referido em 3.4 que as órbitas de alguns corpos da cintura de Kuiper têm
perturbações orbitais que conduzem à hipótese da existência de um novo planeta no nosso Sistema
Solar. A sonda New Horizons enviará, a partir de 1 de Janeiro de 2019, observações que se espera
poderem justificar essas perturbações dinâmicas.
Presentemente, há três processos para detectar estes Efeitos Dinâmicos.
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4.2.2.1 – Astrometria
Uma maneira óbvia de detectar pequenos movimentos estelares em volta do CM do Sistema EstrelaPlaneta consiste em monitorizar a posição da estrela na Esfera Celeste. Porém, mesmo para curtas
distâncias, o movimento é extremamente pequeno, difícil de ser detectado com as técnicas
astrométricas em Terra. Mas será certamente alcançado com técnicas interferométricas nos recentes
projectos Very Large Telescope (VLT), no Chile, e na missão Espacial Europeia GAIA (Global
Astrometric Interferometer for Astrophysics). Este satélite, GAIA, foi colocado em órbita, em
Dezembro de 2013, tendo havido participação nacional nas várias fases do Projecto.
4.2.2.2 – Variações de Tempo
Um outro método para a eventual detecção de Exoplanetas consiste na monitorização dos tempos de
chegada de sinais de pulsares (estrelas de neutrões), aproveitando o enorme rigor que hoje se pode
atingir com os Relógios Atómicos. A partir deste tipo de dados é possível detectar perturbações no
movimento da estrela induzidas pela eventual presença de um planeta. O número de Pulsares é
muito inferior ao número de estrelas de tipo solar, mas alguns Exoplanetas foram já descobertos por
este método. A primeira descoberta baseada neste método foi realizada por Aleksander Wolszczan,
em 1992, utilizando o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, para detectar três Exoplanetas a
orbitar o pulsar PSR B1257+12. Após esta descoberta mais 160 Exoplanetas foram descobertos por
este método. Contudo, os de Wolszczan continuam a ser os únicos que orbitam uma estrela já morta.
O Spitzer Space Telescope descobriu um disco de poeira à volta de um pulsar, 4U 0142+61, o que
pode representar o início de um sistema planetário a renascer. O pulsar resultou de uma estrela,
gigante e de elevada massa que explodiu há 100000 anos. Contudo, o disco de poeira que envolve o
pulsar é do mesmo tipo dos que, rodeando estrelas jovens, estão a ser berço de novos planetas e, por
isso, designados por protoplanetários (Fig.57). Assim, os astrónomos designam por “Phoenix” os
planetas que possam vir a formar-se em volta deste pulsar, inspirados no mítico Phoenix que
periodicamente renascia das cinzas.

Fig.57 – Impressão artística do disco protoplanetário que envolve o pulsar 4U 0142+61 baseada na informação enviada
pelo SST. Crédito: NASA/JPL-Caltech

4.2.2.3 – Velocidades Radiais
Ainda para detectar pequenos movimentos da estrela em volta do CM, um terceiro método recorre à
Espectroscopia. Como se sabe, se se obtém o espectro da estrela quando se aproxima do
Observador, as riscas do Espectro aparecem deslocadas para o azul, isto é, para comprimentos de
onda mais curtos por força do Efeito Doppler; pelo contrário, quando a estrela se afasta do
Observador as riscas aparecem deslocadas para o vermelho, isto é, para comprimentos de onda mais
longos (Fig.58).
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Fig.58 – O efeito Doppler sobre a luz. Crédito: Las Cumbres Observatory Global Telescope Network

A partir destes espectros é possível reconstruir as curvas das chamadas velocidades radiais
(componentes da velocidade na direcção Observador – Estrela) em função do Tempo (Fig.59) e
destas obter uma função da massa do Planeta (m.sen i, sendo i a inclinação da órbita do Sistema em
relação à linha de visão). Além disso, da forma da curva é possível avaliar a excentricidade da órbita
planetária. O desafio está em atingir uma precisão superior a 10 m/seg nas medidas de velocidades
radiais a fim de poder detectar planetas com massa da ordem da massa de Júpiter.

Fig.59 – Variação da Velocidade Radial da estrela mu Arae provocada por 2 dos 4 Exoplanetas
que a orbitam, observada com o HARPS do 3.6m de La Silla,. Crédito: ESO/Nuno Santos et al.
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Até à colocação em órbita do telescópio espacial Kepler, o método das Velocidades Radiais foi o
que efectivamente deu uma maior contribuição para a localização de Exoplanetas (até agora 376) e
determinação da sua massa e do seu período orbital em torno da estrela hospedeira.
Este método foi aplicado, pela primeira vez, na já referida observação, em 1995, da Estrela 51
Pegasi (Fig.36). Foram realizadas observações espectroscópicas no Telescópio de 1,93 m do
Observatório de Haute Provence, no Sul de França, o que ficou como a primeira detecção de um
Exoplaneta, 51 Pegasi b, em volta de uma estrela do tipo Solar, a 51 Pegasi.
A semi-amplitude da curva da velocidade radial foi 50 m/seg, o que permitiu estimar uma massa
planetária (módulo sen i) de 0,47 massa de Júpiter. Além de ser a detecção do primeiro Exoplaneta
em volta de uma estrela do tipo solar, a grande surpresa foi o período do Planeta, 4,231 dias, que
corresponde a um semi-eixo maior de 0,05 UA, ao ser comparado com o período de Júpiter, 11,9
anos (semi-eixo maior 5,2 UA).
4.2.3 – Detecção Indirecta: Detecções Fotométricas
A Fotometria Estelar fornece dois dos principais métodos para procurar Exoplanetas: Um
relacionado com efeitos relativistas; outro, a simples configuração geométrica.

4.2.3.1 – Microlentes Gravitacionais
Como já referido em 2.18, a Teoria da Relatividade prevê, claramente, que a luz sofre um desvio por
efeito da gravidade (Fig.9) e, em 1936, Einstein calculou o efeito de lente gravitacional causado pelo
alinhamento de uma distante fonte estelar, o observador e uma estrela localizada entre os dois,
actuando como lente gravitacional curvando a luz vinda da estrela fonte.
Na procura de Exoplanetas por este método, o observador reconhecerá um anel de luz como a fonte
se os três pontos (fonte, lente e observador) estiverem perfeitamente alinhados; de outro modo,
reconhecerá uma amplificação da fonte de luz, que pode ser muito grande dependendo da
imperfeição do alinhamento. Como os três pontos estão em movimento o Observador irá ver um
aumento da amplificação seguido de um decréscimo, simetricamente em relação a um Máximo, isto
é, uma curva gaussiana perfeitamente calculável se a fonte e a lente forem consideradas pontuais. Se
além disso, houver um planeta em órbita em volta da estrela lente, em certas configurações
geométricas pode ocorrer uma amplificação adicional sobreposta na maior (Fig.60).

Fig.60 – O princípio das microlentes gravitacionais. Crédito: NASA/JPL-Caltech
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O processo consiste em acompanhar de uma forma tão precisa quanto possível a amplificação
principal devida à lente, que pode ter uma duração de semanas ou meses, a fim de reconhecer a
amplificação planetária secundária, que terá apenas a duração de horas.
Presentemente, há 35 Exoplanetas descobertos por este método todos na direcção do Centro da
Galáxia (BLG – BuLGe). Uma rede de telescópios terrestres instalados em todos os Continentes e
dois grandes projectos MOA e OGLE têm colaborado nesta detecção (Fig.61). O MOA,
Microlensing Observations in Astrophysics, é um projecto entre a Nova Zelândia e o Japão, liderado
pela Universidade de Nagoya. O OGLE, the Optical Gravitational Lensing Experiment, é um
projecto polaco, liderado pela Universidade de Varsóvia. O OGLE, presentemente, tem o apoio de
observações do Spitzer Space Telescope o que permitiu a descoberta, em 2014, de um Exoplaneta a
13000 anos-luz de distância.

Fig.61 – Curva de luz da estrela vermelha OGLE-2005-BLG-390 que permitiu a detecção do Exoplaneta
OGLE-2005-BLG-390Lb. Crédito: ESO

Este método de detecção é, até agora, o que permite descobrir os Exoplanetas mais distantes da
Terra.
4.2.3.2 – Trânsitos
Se a Terra estiver próxima do plano da órbita do Exoplaneta em volta da sua estrela, poderá ser
possível observar a passagem do planeta em frente da estrela. A pequena ocultação da luz da estrela
durante o Trânsito (que pode durar algumas horas) depende naturalmente dos raios da estrela e do
planeta (Fig.62).

Fig.62 – O gráfico a vermelho representa a curva de luminosidade que melhor se ajusta às observações do Trânsito do
Exoplaneta WASP-3b na sua estrela, obtidas a 18 de Abril de 2010 em Jena, Alemanha. As observações, pontos em azul,
são a luminosidade da estrela, avaliada pelo fotómetro, como resultado de exposições entre 25 e 30 segundos. Crédito:
University Observatory Jena
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Os Trânsitos permitem obter diferentes parâmetros, um deles crucial, o raio do planeta, que
favorecem uma melhor caracterização do Exoplaneta.
Presentemente, este é o método que tem permitido a detecção do maior número de Exoplanetas. Por
exemplo, no último ano, 2016, esse número foi de cerca de 1500, muito superior a qualquer dos
outros métodos.
Este método é o utilizado na Missão Kepler/K2 (Fig.63). O fotómetro a bordo do KST é constituído
por um painel de 42 CCDs (Charge Coupled Devices). Cada CCD, com 50x25 mm, tem 2200x1024
pixéis.

Fig.63 – Curvas de luminosidade produzidas pelo Trânsito dos cinco primeiros Exoplanetas descobertos pelo KST.
Crédito: NASA/Kepler Mission

O primeiro Trânsito confirmado foi o do Exoplaneta HD209458 b, também designado Osiris,
registado com um pequeno telescópio terrestre em 1999 e estudado rigorosamente mais tarde com o
HST.
Raio medido
Período
Semi-eixo maior
Massa

1.4 Raio de Júpiter
3.524 754 2±0.000 000 4 dias
6.7 milhões de km
0.699±0.007 Massa de Júpiter

Combinando massa e raio obtém-se o valor da densidade média do Exoplaneta, 0.34 g/cm3, o que
prova que Osiris é um gigante gasoso.
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4.3 – Resultados
Com o recurso a telescópios instalados em excelentes condições para observações Astronómicas a
partir da Terra, com a disponibilidade de telescópios espaciais em órbitas geocêntricas e
heliocêntricas, que enviam informação sem a distorção que a atmosfera terrestre introduz na
qualidade das observações, e com o tratamento e processamento dos dados de acordo com o actual
conhecimento da Física, da Matemática e da Ciência de Computadores, estavam confirmados, a 2 de
Fevereiro de 2017, 3447 Exoplanetas. Naturalmente que os mais fáceis de detectar são os planetas
gigantes e, portanto, apenas 348 têm uma dimensão próxima da dimensão da Terra (Fig.64). Alguns
dos Exoplanetas integram Sistemas Multiplanetários. Conhecemos 572 Sistemas deste tipo como
por exemplo o Sistema TRAPPIST-1 com 7 Exoplanetas rochosos (Fig.48) e o Sistema Kepler 62
com 5 Exoplanetas. Resultantes da missão Kepler/K2 há, ainda, 4696 candidatos a Exoplanetas a
aguardar validação.

Fig.64 – Exoplanetas conhecidos a 2 de Fevereiro de 2017, de acordo com o arquivo da NASA.

O método mais eficaz na detecção dos Exoplanetas é o dos Trânsitos (Fig.65), responsável por
78.4% dos Exoplanetas conhecidos. Seguem-se as Velocidades Radiais, com 18.0%, as Lentes
Gravitacionais, com 1.3% e, igualmente com 1.3% a Detecção Directa na banda dos infravermelhos.
A contribuição dos outros métodos é inferior a 0.05%.

Fig.65 – Número de detecções de Exoplanetas, por ano e por método. Crédito: NASA
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Validado um Exoplaneta, determinada a sua massa, a sua distância à estrela hospedeira e o seu
período orbital, a fase seguinte consiste em verificar se ele tem condições de habitabilidade. As
zonas de habitabilidade dependem da dimensão e do tipo de estrela e da dimensão do Exoplaneta
(Fig.66).

Fig.66 – Zona de habitabilidade de um sistema em que a estrela tenha uma dimensão e características análogas ao Sol e
os planetas tenham uma dimensão compreendida entre 1 e 2 vezes a dimensão da Terra. Crédito: NASA

Dos Exoplanetas conhecidos, o número dos que são candidatos a ter Vida é muito reduzido, como
fica bem patente na Fig.50 relativa aos Exoplanetas detectados pela Missão Kepler/K2.
Presentemente, Fevereiro de 2017, o número de Exoplanetas já confirmados que são potencialmente
habitáveis é de 49 dos quais 18 são semelhantes à Terra (massa entre 0.5 e 1.5 massas da Terra e
raio entre 0.8 e 1.5 raios da Terra) e os restantes 31 são super-Terras/mini-Neptunos (massa entre 5 e
10 massas da Terra e raios entre 1.5 e 2.5 raios da Terra). De entre os 49 há ainda uma lista dos 12
(Fig.67) que terão maior probabilidade de serem rochosos, de terem condições para reter água à sua
superfície e que orbitam a sua estrela nitidamente dentro da zona considerada habitável.

Fig.67 – Concepção artística dos 12 Exoplanetas que, em Fevereiro de 2017, apresentam maior potencial para
conseguirem reter água à sua superfície. Todos são maiores do que a Terra e não há ainda certeza sobre a sua
composição e condições de habitabilidade. Apenas se sabe que têm dimensão e elementos orbitais compatíveis com a
capacidade de retenção de água à sua superfície. Estão ordenados por ordem crescente de distância à Terra, avaliada em
anos-luz. Os planetas do Sistema Solar representados servem apenas de escala de comparação. Crédito: PHL@UPR
Arecibo

16

No momento em que estamos a escrever este texto, Março de 2017, acabou de sair um artigo no
Astronomy and Astrophysics onde um grupo de astrónomos, nos quais se inclui um português da
FCUP, faz um estudo exaustivo de 12 Exoplanetas a orbitar 5 estrelas anãs, observadas ao longo de
treze anos. Estes Exoplanetas são maiores do que a Terra e estão na zona de habitabilidade da
respectiva estrela hospedeira. No grupo de sistemas planetários estudados está incluído o GJ273 que
é o segundo sistema mais próximo de nós, logo a seguir ao sistema da Próxima Centauri. Com este
estudo procura-se encontrar Exoplanetas candidatos a terem nas suas atmosferas marcas de Vida.
Confirmada a presença do Exoplaneta numa zona de habitabilidade a fase seguinte desenrola-se no
âmbito da Astroquímica e da Astrobiologia. O estudo da composição química da atmosfera de um
Exoplaneta mesmo o Próxima Centauri b, “apenas” a 4.2 anos-luz de nós, não é tarefa fácil.
Estudar as atmosferas de Exoplanetas gigantes quentes é tarefa um pouco mais simples. Com efeito,
ao transitar a estrela hospedeira a atmosfera do planeta gigante quente torna-se mais luminosa
(Fig.68) e actua como um filtro sobre a luz emitida pela estrela deixando no espectro desta a
assinatura dos elementos químicos que se encontram na atmosfera (Figs.69 e 70).

Fig.68 – Composição do que se imagina ser o aspecto da atmosfera de um Exoplaneta tipo Júpiter quente, quando
transita a sua estrela hospedeira. Crédito: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Fig.69 – Espectroscopia de Transmissão. Detecção de sódio na atmosfera do Exoplaneta gigante quente que orbita a
estrela HD209458, a 150 anos-luz, na constelação do Pegasus. A atmosfera do planeta filtra a luz da estrela dando
origem a um espectro de absorção com riscas negras correspondentes ao espectro do sódio. Crédito: A. Field, STScI
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Fig.70 – Espectroscopia de Transmissão. Composição química da atmosfera do gigante quente WASP 19 b analisada a
diferentes comprimentos de onda durante o seu Trânsito que mostrou a existência de hidrocarbonetos e baixa abundância
de água. Crédito: NASA

Mas, não são os Exoplanetas tipo Júpiter e a orbitar a estrela hospedeira a uma pequena distância, o
que os torna quentes, que serão bons candidatos a albergarem Vida. Portanto, torna-se necessário
desenvolver novas técnicas que permitam estudar as atmosferas dos Exoplanetas que possam ser
considerados com potencialidade para albergar Vida.
Em 2018 será lançado um novo telescópio espacial, o James Webb Space Telescope (JWST) tendo
como principal objectivo o estudo das atmosferas dos Exoplanetas. Este telescópio espacial ainda
não será capaz de detectar produtos poluentes nas atmosferas, típicos de desenvolvimento industrial,
como desejava o prémio Nobel da Física Dr. John Mather, mas será capaz de detectar
Clorofluorcarbonetos (CFCs).
Em 2015, um grupo de astrofísicos liderados por um português, Jorge Martins, a doutorar-se no
ESO, desenvolveu uma nova e promissora técnica para o estudo da atmosfera dos Exoplanetas, que
não se baseia no trânsito do Exoplaneta, permitindo a sua aplicação a Exoplanetas detectados por
outros métodos. Com esta nova técnica, o espectro da estrela hospedeira é usado como modelo para
procurar uma assinatura semelhante, que se espera que seja refletida pelo planeta que a orbita. Tratase de uma tarefa extremamente difícil já que os planetas são muitíssimo ténues quando comparados
com as suas estrelas hospedeiras resplandecentes. Esta técnica foi testada e validada com o já bem
conhecido Exoplaneta 51 Pegasi b (Fig.71) com observações feitas com o espectrógrafo HARPS
(High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) instalado no telescópio de 3.6m do Observatório
de La Silla.

Fig.71 – Sinal planetário reflectido pelo Exoplaneta 51Pegasi b. Crédito: Martins et al, A&A 576, 2015
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Os 3447 Exoplanetas já confirmados e os 4696 à espera de confirmação levam-nos a perguntar:
Ainda existirão muito mais Exoplanetas?
As técnicas de observação e detecção dos Exoplanetas têm permitido detectar os que se encontram
até 5000 anos-luz, com excepção do método das lentes gravitacionais que permite ir um pouco mais
longe, 20000 anos-luz. Se pensarmos que o Sistema Solar se encontra 27000 anos-luz do centro da
Via Láctea (Fig.72) e que esta tem um diâmetro de 100000 anos-luz, poderemos desde já dizer que
apenas detectamos Exoplanetas numa vizinhança muito, mas mesmo muito próxima (Fig.73).

Fig. 72 – Um feixe de raios LASER a ser enviado de um dos telescópios do VLT na direcção do Centro da Via Láctea.
Crédito: ESO/Y. Beletsky

Fig. 73 – O Exoplaneta assinalado foi descoberto com observações do SST e encontra-se a 13000 anos-luz. Esse e todos
os pontos brancos assinalados na figura são Exoplanetas descobertos pelo método das lentes gravitacionais. O cone
vermelho representa a zona dos Exoplanetas detectados pela missão Kepler/K2 e o círculo vermelho representa a
localização dos restantes Exoplanetas confirmados. Crédito: NASA/JPL-Caltech
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5 – Conclusão
Com a Era Espacial, a procura de Vida Extraterrestre começou a dirigir-se inicialmente para a Lua,
depois para os Planetas Interiores, Mercúrio e Vénus, e para o nosso vizinho Exterior Marte. Vida
como a conhecemos, num estado de desenvolvimento menor, igual ou maior do que a nossa, não foi
detectada. Desenvolveram-se dois ramos da Astronomia, a Astroquímica e a Astrobiologia, que
começaram a procurar condições para a detecção de vestígios de Vida, na forma de
microorganismos. Entretanto, o desenvolvimento tecnológico e a experiência adquirida com o envio
de sondas para os planetas mais próximos permitiu o início da aventura em mais longas distâncias:
Cintura de Asteróides, Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno, Plutão, Cintura de Kuiper e o que se pensa
ser o extremo do Sistema Solar. Neste momento, por perturbações de natureza dinâmica na órbita de
alguns corpos da Cintura de Kuiper admite-se a existência de um novo planeta, semelhante a
Neptuno, a que se chama Planeta X porque ainda não foi visto. As Missões aos Planetas Principais,
para lá da Cintura de Asteróides, mostraram que são planetas gasosos, com anéis, e muitos satélites
naturais. Um dos satélites de Júpiter, Europa, tem água e, por isso, é um candidato a ter formas de
Vida. O mesmo se pode dizer de dois dos satélites de Saturno, Titã e Encelado. A ESA com a sua
experiência de dirigir sondas ao encontro dos Cometas, enviou, na Missão Cassini, a cápsula
Huygens que foi lançada da Cassini com um páraquedas e que enviou dados e imagens dos 1400km
da atmosfera de Titã e da zona da superfície em que se imobilizou. Todas estas missões levam anos
até atingir os respectivos alvos e a gestão da energia de bordo, que permite a realização de
observações e a sua transmissão para Terra, é uma tarefa difícil. As sondas Pioneer já estão para lá
do Sistema Solar, mas foi perdido o contacto com elas.
Paralelamente a esta exploração do Sistema Solar com sondas espaciais, começaram a desenvolverse grandes telescópios com instrumentos capazes de observar em diferentes comprimentos de onda
do espectro electromagnético e foram colocados telescópios espaciais em órbitas geocêntricas e
heliocêntricas próximas da órbita da Terra. O trabalho conjunto dos telescópios em Terra e no
Espaço trouxeram um enorme avanço no conhecimento do Universo e permitiram detectar estrelas
com sistemas planetários. Já há a certeza da existência de, pelo menos, 3447 Exoplanetas. Foi
possível determinar a sua massa, o seu raio, a sua órbita e a sua temperatura de superfície. A grande
maioria são gigantes gasosos e quentes por estarem próximos da estrela hospedeira. Mas para a
detecção de Vida ainda não há condições para o fazer, já que previamente há que estudar as suas
atmosferas.
Estão a ser preparadas Novas Missões quer na forma de novos telescópios espaciais quer na forma
de grandes telescópios terrestres, sob a responsabilidade isolada ou conjunta da NASA, da ESA e de
outras Agências Espaciais (Figs. 74 e 75).
Tendo em atenção que a nossa Galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre os milhares de milhões de
galáxias do Universo, como se vê na amostra da Fig.76, pode-se dizer que a Hipótese da Pluralidade
dos Mundos Habitados é qualquer coisa que continua a ser natural no nosso pensamento e a sua
probabilidade aumenta à medida que o conhecimento do Universo avança. Contudo, concretamente,
ainda não foi possível encontrar formas de Vida Extraterrestre.
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Fig.74 – Missões da NASA e da ESA. As próximas missões espaciais são a TESS e a JWST da NASA e a CHEOPS da
ESA. Crédito: NASA

Fig.75 – European Extremely Large Telescope (E-ELT) – Início previsto para 2024. Este novo telescópio terrestre terá
um espelho primário de 39 metros de diâmetro e será o maior telescópio (óptico e infravermelho próximo e médio) do
mundo: "O Maior Olho do Mundo Virado para o Céu". Crédito: ESO Portugal

Mas, atendendo às distâncias envolvidas
• O Exoplaneta mais próximo está a 4.2 anos-luz
• Ao fim de 25 anos de procura de Exoplanetas o que conhecemos mais afastado dista cerca
de 20000 anos-luz
• A Via Láctea tem um diâmetro de 100000 anos-luz
• A Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da nossa, visível à vista desarmada no
Hemisfério Sul, está a 163000 anos-luz
• A galáxia de Andrómeda, uma galáxia vizinha, que pertence ao Grupo Local de Galáxias
(cerca de 20 galáxias mais próximas da Via Láctea) está à distância de 2.54 milhões de
anos-luz
• Os milhares de galáxias mais afastadas que o Hubble e o Spitzer foram capazes de observar
distam milhares de milhões de anos-luz
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e considerando que cada uma destas galáxias é constituída por centenas de milhares de milhões de
estrelas, pode-se dizer que, mesmo que um dia se venha a viajar à velocidade da luz, o nosso
conhecimento da Vida Extraterrestre estará ainda no princípio!

Fig.76 – Galáxias distantes. Crédito: ESA /NASA/HST
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