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RESUMO  

Objetos Transnetunianos (TNOs) são corpos menores do Sistema Solar; podem ser 

vistos como objetos sob a ação de auto-gravidade, forças relacionadas a rotação e 

forças de maré, classicamente considerados como de comportamento fluido e, 

portanto, assumindo formas de equilíbrio fluidas. Contudo, eles são compostos por 

materiais geológicos, que raramente comportam-se como fluidos; logo, o uso de 

critérios geológicos para analisar as formas assumidas por esses objetos quando em 

equilíbrio, i.e. formas de equilíbrio, é necessário, resultando em uma melhor 

compreensão de suas propriedades. O presente trabalho propõe a utilização do 

método descrito por Holsapple (2004) para a avaliação do estado de equilíbrio de 

corpos menores. Foram estudados os TNOs Haumea, Quaoar e 2002 VS2, os 

centauros Chariklo e 2002 GZ32, e os asteróides Ceres, Vesta e Lutetia. Suas formas 

(determinadas com alta precisão a partir de ocultações estelares ou dados coletados 

por sondas espaciais), período de rotação e densidade (quando disponível) foram 

usados para determinar: i) se o objeto está em equilíbrio; ii) se apresenta 

comportamento fluido ou se tem algum tipo de resistência a deformação; e iii) as 

implicações geológicas dessas conclusões. No caso da ausência de valores de 

massa, como é o caso para 2003 VS2, Chariklo e 2002 GZ32, o método foi usado 

para se obter uma estimativa da densidade, partindo do pressuposto de que 

apresentam comportamento fluido e estão em equilíbrio. Concluiu-se que todos os 

objetos avaliados estão em equilíbrio, porém com formas usualmente diferentes do 

caso fluido (i.e. elipsóides de Maclaurin e Jacobi). Foi demonstrado que o 

comportamento dos materiais é um indicativo da possível composição e estruturação 

interna de um objeto, o que está diretamente relacionado aos processos geológicos 

que atuaram e atuam neles; isso permite  entender, ao menos em termos gerais, sua 

história e evolução geológicas a partir do uso de modelos e de análogos. Além disso, 

TNOs e outros mundos gelados contém ambientes únicos, muito diferentes de tudo 

visto na Terra; eles podem ser vistos como grandes laboratórios em escala real, 

possivelmente contendo um grande número de processos geológicos únicos à eles e 

capazes de mudar alguns dos paradigmas atuais nesse campo da ciência. 

PALAVRAS-CHAVE: Formas de equilíbrio, Geologia Planetária, Corpos menores do 

Sistema Solar 



ABSTRACT  

Transneptunian Objects (TNOs) are small bodies of the Solar System; they can be 

seen as spinning bodies under the influence of self-gravity, spin-related forces and 

tidal forces, classically considered to have fluid behaviour and, therefore, assume 

fluid equilibrium shapes. However, they are composed by geological materials that 

rarely behaves as fluids; thus, the use of geological criteria to analyse the shapes 

assumed by these objects when in equilibrium, i.e. their equilibrium shape, is 

required, resulting in more accurate understanding of their nature. This work 

proposes using the method described by Holsapple (2004) to evaluate the 

equilibrium state of small bodies. The TNOs Haumea, Quaoar and 2003 VS2, the 

centaurs Chariklo and 2002 GZ32, and the asteroids Ceres, Vesta and Lutetia were 

studied. Their shape (determined with high accuracy through the use of stellar 

occultations and data collected by space probes), rotation period and density 

(whenever available) were used to determine: i) if the object is in equilibrium; ii) if it 

presents fluid behaviour or if it has some type of internal resistance to deformation; 

and iii) the geological implications of this. In the absence of mass values, as is the 

case for 2003 VS2, Chariklo and 2002 GZ23, the method was used to infer the 

object’s density, under the assumptions that it presents fluid behaviour and is in 

equilibrium. All objects were found to be in equilibrium, but with shapes usually 

different than the fluid case (i.e. Maclaurin and Jacobi ellipsoids). It was shown that 

the material’s behaviour is an indicative of the possible internal composition and 

structure of an object, what is closely related to geological processes that took and 

are taking place on it; it allows the understanding, at least in general terms, of their 

geological history and evolution through the use of models and analogs. In addition 

to that, TNOs and other icy worlds present unique environments, very different than 

anything on Earth; they can be seen as huge real-life laboratories, possibly 

containing a vast number of geological processes unique to them and capable of 

changing some of the current paradigms of this field of science. 

KEYWORDS: Equilibrium shapes, Planetary Geology, Small Bodies of the Solar 

System 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Sistema Solar é objeto central da curiosidade humana há séculos. Desde 

as primeiras constatações da existência de estrelas errantes, que moviam-se em 

relação às constelações de fundo, e da elaboração dos primeiros modelos 

astronômicos, a humanidade buscou na compreensão de sua vizinhança cósmica 

uma forma de entender a origem e evolução do Universo. Observações 

astronômicas foram fundamentais nesse processo; a definição de constelações e o 

registro de sua movimentação no céu noturno foi de grande importância para 

civilizações antigas, como Sumérios e Babilônicos, servindo de base para suas 

teorias cosmológicas. Registros astrométricos  tiveram grande impacto, servindo 1

como base para a proposição do sistema heliocêntrico por Copérnico e as 

revoluções científicas decorrentes. Observações diretas com auxílio instrumental 

também foram fundamentais, resultando em profundas reformulações na nossa 

compreensão dos astros. Galileu, ao apontar seu telescópio para Júpiter e notar a 

existência de luas, deu os primeiros passos no estabelecimento das bases da 

astronomia moderna e de uma nova cosmologia baseada na definição de leis gerais 

e uso de instrumentos para obtenção de dados (ÉVORA 1993, 1994). 

 De acordo com a Teoria Geral dos Sistemas, um sistema complexo é mais do 

que apenas a soma de suas partes; a interação entre os componentes torna-os 

mutuamente interdependentes e caracteriza o sistema, diferenciando-o de um 

aglomerado de partes independentes (VASCONSELOS 2010, apud GOMES et al. 

2014). Portanto, para compreender um sistema complexo, tanto o estudo individual 

das partes como o estudo da interação entre elas é fundamental. Podemos 

considerar o Sistema Solar como um sistema complexo, e, sob o ponto de vista da 

Teoria Geral dos Sistemas, dividir seu estudo em duas categorias principais: a 

primeira foca-se na interação entre os astros, ligada à astrometria e interações 

gravitacionais; a segunda foca-se na caracterização das partes, ligada à 

determinação de propriedades físicas como massa e estrutura interna. Dentro dessa 

segunda categoria enquadram-se os trabalhos ligados a determinação da forma, 

composição e densidade dos astros e famílias de astros. Existem diversos métodos 

disponíveis, muitos dos quais com forte dependência de observações astronômicas 

 Registro de alta precisão da posição do astro em função do tempo.1
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precisas ou de dados coletados in situ (i.e. coletados por sondas ou diretamente na 

superfície dos astros). Eles permitem não apenas fazer constatações sobre as 

referidas propriedades físicas, como compreender os processos ligados a sua 

origem e evolução. 

 Nesse contexto, o estudo de corpos menores é de particular interesse, 

representando uma importante fonte de informações quanto a formação e primeiras 

fases evolutivas do Sistema Solar (BRAGA-RIBAS 2013, DUFFARD et al. 2009). O 

estudo de meteoritos, por exemplo, foi uma peça-chave no entendimento da 

formação e evolução de planetas rochosos. Valores de datação colocaram limites 

para fases de acreção planetária, incluindo os limites para a idade da Terra, 

enquanto que informações relacionadas a composição e estrutura foram usadas 

como base para a compreensão da estrutura interna dos planetas (Faure & Mensing 

2007). Objetos transnetunianos (TNOs), ou objetos do Cinturão de Kuiper (KBOs), 

também tem grande importância, podendo ser considerados como remanescentes 

fósseis das primeiras fases de formação do Sistema Solar, em especial do Sistema 

Solar Exterior (ENCRENAZ et al. 2013; MORBIDELLI et al. 2008, apud MULLER et 

al. 2009). Por terem se formado a distâncias maiores do que a linha de gelo , 2

servem como registros físicos de processos de interação entre elementos refratários 

(e.g. silicatos) e voláteis (e.g. água). Suas composições e estruturas possivelmente 

reflete aspectos dos núcleos dos gigantes gasosos, que provavelmente se formaram 

em ambiente similar ou análogo. Além disso, são uma ferramenta preciosa para a 

compreensão de outros sistemas estrelares que contenham Cinturões de Kuiper, e 

consequentemente dos processos de formação planetária (ENCRENAZ et al. 2013). 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 De modo geral, corpos menores do Sistema Solar são de difícil observação, 

sobretudo devido ao seu tamanho e brilho reduzidos em comparação a outros astros 

(ENCRENAZ 2013). No caso de TNOs, há ainda a enorme distância que os separa 

da Terra e do Sol, resultando na detecção preferencial de objetos maiores e mais 

brilhantes (THIROUIN et al. 2010); mesmo esses são observáveis apenas por 

 Em um disco protoplaneário, o limite interior da região na qual a temperatura é baixa o suficiente 2

para permitir a condensação de água é denominada linha de gelo ou snow line. A posição dessa linha 
muda com o tempo, conforme a temperatura da estrela varia (LECAR et al. 2006).
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telescópios de porte médio (2m) ou maiores, cuja alta demanda de uso torna a 

obtenção de tempo de observação difícil. Outras fontes de dados existem, como 

observações feitas pelo telescópio espacial Hubble (TRILLING & BERNSTEIN 2006, 

apud DUFFARD et al. 2009) ou sondas espaciais como a New Horizons (BROZOVIC 

et al. 2015, BURATTI et al. 2017, McKINNON et al. 2017), porém de disponibilidade 

ainda mais rara. Esses métodos observacionais permitem determinações de 

composição, período de rotação, variação de brilho, dentre outras informações, com 

precisões diversas. Algumas dessas informações podem ser obtidas a partir de 

observação indireta, como por meio de redução de dados de ocultações estelares. 

Esse método permite obter dimensões com precisão comparável aos resultados 

obtidos por sondas espaciais, da ordem de quilômetros, com a vantagem de usar 

telescópios de vários portes e dados obtidos por astrônomos profissionais e 

amadores, aumentando significativamente a quantidade de dados disponível  

(BRAGA-RIBAS 2013, ROMMEL 2018). 

 Quando há indisponibilidade de medições diretas (por sondas), como é o 

caso para a imensa maioria dos corpos menores, as medidas de forma e período de 

rotação obtidas por observações, sejam diretas ou indiretas, podem ser usadas para 

se estimar propriedades físicas como densidade e composição em termos gerais 

(e.g. dominância por gelo ou rocha). Esses astros podem ser vistos como corpos 

isolados sob ação de auto-gravidade, forças relacionadas a sua rotação, e 

eventualmente forças de maré (HOLSAPPLE 2001, 2004); eles sofrem deformação 

em decorrência dessas forças até atingirem equilíbrio, assumindo formas diferentes 

de uma esfera (CHANDRASEKHAR 1969, TANCREDI & FAVRE 2008). 

Classicamente considera-se que eles sejam compostos por materiais de 

comportamento fluido , e que as formas observadas são, portanto, formas de 3

equilíbrio de fluidos (e.g. elipsóides de Maclaurin e Jacobi). Contudo, os corpos 

menores do Sistema Solar são, via de regra, compostos por materiais geológicos 

(i.e. mistura entre rocha e gelo) dotados de resistência interna, e portanto com 

comportamento distinto de um fluido (HOLSAPPLE 2001, 2004, 2007). Logo, a 

utilização de critérios geológicos se faz mais apropriada, resultando em estimativas 

 Neste trabalho, comportamento fluido será considerado como o comportamento de um fluido ideal, 3

i.e. contínuo, homogêneo, incompressível e com viscosidade nula. Fluídos reais, como os observados 
em diversos ambientes geológicos na Terra, apresentam viscosidade, que, por menor que seja, 
implica resistência a processos de cisalhamento. Por conta disso, fluidos reais tem comportamentos 
significativamente distintos do caso ideal.
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de densidade e composição mais próximas a realidade, permitindo uma melhor 

compreensão de suas características e evolução. 

 Como anteriormente mencionado, TNOs são uma importante fonte de 

informações acerca da formação e evolução inicial do Sistema Solar (BRAGA-RIBAS 

2013, DUFFARD et al. 2009). São considerados como remanescentes gelados da 

formação do Sistema Solar Exterior (MORBIDELLI et al. 2008, apud MULLER et al. 

2009), servindo como registros físicos de processos atuantes nessa época. Sua 

distribuição e características orbitais podem fornecer informações fundamentais 

sobre processos dinâmicos, como migração planetária, e suas propriedades físicas 

podem fornecer pistas sobre os processos presentes na nebulosa solar e nas fases 

evolutivas iniciais do Sistema Solar. Embora sejam considerados como os objetos 

menos evoluídos do Sistema Solar, os TNOs e classes relacionadas passaram por 

diversos processos que os alteraram significativamente, incluindo desde 

intemperismo espacial até colisões (DUFFARD et al. 2009).  

 Nesse contexto, o estudo de formas de equilíbrio sob um viés geológico é de 

particular interesse, pois permite usar um grande volume de dados de alta precisão  

amplamente disponíveis na literatura para estimar parâmetros físicos. Essas 

estimativas ganham nova relevância ao se considerar o crescente número de 

modelos análogos desenvolvidos a partir dos dados coletados por missões de 

exploração espacial; eles não só fornecem comparativos que auxiliam, e por vezes 

guiam, as interpretações feitas, como permitem a compreensão de processos 

geológicos não observados na Terra, por vezes comuns nos ambientes estudados, e 

servem de base para o planejamento de missões futuras (BAKER 2014, ElSHAFIE 

et al. 2012). Portanto, as estimativas feitas podem ser usadas como base para 

diversas hipóteses ligadas aos processos geológicos atuantes nos astros estudados, 

cujo estudo têm grande potencial de refinar nossa compreensão, ao menos sob um 

ponto de vista geológico, e, assim, aprofundar nossa compreensão não apenas dos 

objetos, mas do Sistema Solar como um todo. 

1.2 OBJETIVOS 

 Objetivou-se usar os métodos propostos por Holsapple (2001, 2004, 2007) 

para estudar as formas de equilíbrio de TNOs, a partir de medidas precisas da forma 
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obtidas de ocultações estelares disponíveis na literatura e no acervo de dados do 

grupo de pesquisa do professor orientador Felipe Braga-Ribas (mais detalhes na 

sessão 3 MATERIAIS E MÉTODOS). Mais especificamente, foram obtidos valores 

de parâmetros físicos globais dos materiais que compõe esses astros (i.e. ângulo de 

atrito interno e densidade), o que permitiu determinar, em linhas gerais, os tipos de 

material que os compõe e obter conclusões a respeito de sua geologia por meio da 

comparação a estudos anteriores e análogos (e.g. o sistema Plutão-Caronte). Foram 

tiradas conclusões gerais acerca de processos geológicos atuando nesses astros, e 

feitas inferências acerca de suas estruturas internas e potencial para abrigar vida (ou 

habitabilidade). 
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2 ESTADO DA ARTE 

 O estudo das propriedades físicas de astros do Sistema Solar se enquadra 

dentro das Ciências Planetárias, área altamente interdisciplinar que exige dos 

pesquisadores grande flexibilidade e domínio conceitual de áreas como Física, 

Química, Biologia e Geologia. A seguir serão abordados alguns conceitos 

considerados centrais para o estudo das formas de equilíbrio de corpos planetários e 

entendimento dos resultados da pesquisa. 

2.1 ALGUNS FATOS SOBRE O SISTEMA SOLAR 

 A melhor forma de descrever o Sistema Solar é através da análise das 

características físicas dos astros que o compõe (FAURE & MENSING 2007), uma 

vez que esse tipo de análise evidencia diversos padrões, permitindo fazer 

inferências sobre processos tanto globais como locais atuantes ao longo de sua 

história (BRANCO 2016). O Sol é por grande margem o maior corpo do Sistema 

Solar, concentrando cerca de 99.87% de toda a massa. É uma estrela amarela 

situada na sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell, com vida 

estimada para ao menos 10 Ga. Tem cerca de 10 vezes o raio de Júpiter, e 100 

vezes o da Terra, além de prover a maior parte da energia do sistema (FAURE & 

MENSING 2007). Outras quatro classes de objetos são encontradas segundo a 

classificação da União Astronômica Internacional (International Astronomical Union - 

IAU), nominalmente planetas, planetas anões, satélites naturais e corpos menores.  

 O Sistema Solar possui oito planetas (Figura 1), que podem ser divididos em 

dois grupos principais. O primeiro é composto por Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, 

planetas enriquecidos em elementos refratários  como ferro e níquel, e com 4

densidades comparativamente elevadas (4-5 g/cm³). O segundo é composto por 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, planetas com espessas atmosferas compostas 

majoritariamente por hidrogênio e hélio, e comparativamente enriquecidos em 

elementos voláteis como água (FAURE & MENSING 2007, NASA 2013). Alguns 

dados sobre esses astros estão disponíveis na Tabela 1. A disposição dos planetas 

permite dividir o Sistema Solar em duas porções (Figura 1). A primeira, denominada 

 Elementos estáveis a altas temperaturas, como metais e óxidos (Faure & Mensing 2007). 4
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de Sistema Solar Interior, extende-se do Sol até o Cinturão de Asteróides entre 

Marte e Júpiter, e inclui os planetas rochosos e corpos menores destituídos de 

voláteis (i.e. asteróides). A segunda, denomina de de Sistema Solar Exterior, 

extende-se do Cinturão de Asteróides até o limite da influência gravitacional do Sol 

na Nuvem de Oort, a cerca de 100.000 unidades astronômicas (UA) ; contém 5

quantidades significativamente maiores de voláteis, seja como constituinte das 

atmosferas dos gigantes gasosos ou sob a forma de gelo nos corpos menores 

(FAURE & MENSING 2007, GLADSTONE et al. 2016, STERN et al. 2015). 

Figura 1 - Representação dos planetas, planetas anões e principais luas do Sistema Solar, em escala 
de tamanho (escala de distâncias representada pela barra no canto inferior direito). A região entre o 
Sol e o Cinturão de Asteróides é denominada de Sistema Solar Interior, e contém os planetas 
rochosos e asteróides; a região entre o Cinturão de Asteróides e a Nuvem de Oort é denominada de 
Sistema Solar Exterior, e contém os gigantes gasosos e KBOs.  

Fonte: Beinahegut (2018). 

Tabela 1 - Propriedades físicas dos principais astros do Sistema Solar

astro distância do 
Sol (UA)

raio  
(km)

massa  
(1024 kg)

densidade 
média (g/cm³)

T superficial média 
(ºC)

Sol - 695510 1989000 1.410 +5507

Mercúrio 0.3871 2440 0.3302 5.43 +167 (-173 a +452)

Vênus 0.7233 6052 4.865 5.20 +464 

Terra 1.000 6378 5.974 5.52 +15 (-90 a +58) 

Marte 1.5237 3396 0.6419 3.91 -33 (-140 a +20)

Júpiter 5.2026 71492 1898 1.33 -123 a -153

Saturno 9.5549 60268 568.5 0.69 -113 a -153

Urano 19.2184 25559 86.83 1.318 -195*

Netuno 30.1100 24766 102.4 1.638 -204*

* temperatura a pressão atmosférica de 1 bar; entre parênteses temperaturas máximas e mínimas

Fonte: Faure & Mensing (2007)
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 De acordo com a IAU (2006), planetas anões são astros que orbitam o Sol e 

são grandes o suficiente para que atinjam equilíbrio hidrostático (i.e. sua gravidade 

os reduza aproximadamente a uma esfera), diferindo dos planetas por não terem 

limpado os arredores de sua órbita de outros objetos menores. Diversos objetos 

possivelmente atendem a esses critérios, embora mais estudos sejam necessários 

para sua caracterização; no momento, 5 objetos são considerados como 

pertencentes a essa classe, a saber: Eris, Ceres, Haumea, Plutão e Makemake 

(DEMEO 2010), cujas principais características estão resumidas na Tabela 2. 

2.1.1 Corpos Menores do Sistema Solar 

 Corpos menores do Sistema Solar são todos os objetos que orbitam o Sol e 

não são classificados como planetas ou planetas anões. Não existe uma subdivisão 

formal; de modo geral, são divididos com base na sua posição no Sistema Solar em 

quatro grupos principais: cometas, asteróides, centauros e TNOs (DEMEO 2010, 

PRIALNIK et al. 2020). 

 Cometas são objetos compostos majoritariamente por gelo com impurezas, 

que sublima durante suas passagens pelo Sistema Solar Interior. São constituídos 

por núcleo, coma (halo de material sublimado a partir de interações com o vento 

solar ), e duas caldas, uma de poeira deixada ao longo de sua trajetória, e uma de 6

íons na direção oposta ao Sol (Figura 2a). Asteróides são corpos menores 

majoritariamente compostos por rocha e que não orbitam nenhum dos oito planetas 

(Figura 2b). O termo no geral é usado para denominar os objetos situados até 

Tabela 2 - Propriedades físicas dos planetas anões

astro distância do 
Sol (UA)

inclinação 
orbital (º)

período orbital 
(anos)

período de 
rotação (h)

diâmetro 
médio (km)

nº de 
luas

Éris 68 46.9 561.4 25.9 2326 ± 2 1 1

Plutão 39.5 17.14 247.9 153.36 2377 ± 3.2 2 5

Haumea 43.1 28.2 281.9 3.9 1595 ± 11  3 2

Makemake 45.3 29 305.34 22.5 1465 ± 46 4 1 5

Ceres 2.8 10.59 4.6 9.1 939.2 ± 0.2 6 0

Fonte: 1 Sicardy et al. (2011), 2 Nimmo et al.  (2017), 3 Ortiz et al. (2017), 4 Ortiz et al. (2012) 
5 Parker et al (2016), 6 Park et al. (2016), todos os demais: Tate (2012)

 Vento solar é a emissão contínua de partículas carregas (e.g. prótons e elétrons) pela coroa solar.6
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Júpiter, embora a definição varie. São divididos em diversas classes como base em 

suas propriedades dinâmicas, como: Objetos Próximos a Terra (Near Earth Objects - 

NEOs), com órbitas próximas ou que cruzam a da Terra; Asteróides do Cinturão 

Principal (Main-belt Asteroids), situados no Cinturão de Asteróides entre Marte e 

Júpiter; e Troianos, situados nos pontos de Lagrange L4 e L5 da órbita de Júpiter 

(DEMEO 2010). Centauros e TNOs são classes muito similares entre si. São objetos 

de tamanhos diversos compostos por misturas de gelo e rocha (Figura 2c), com 

orbitas entre Júpiter e Netuno no caso dos Centauros, e além de Netuno no caso 

dos TNOs. Acredita-se que os Centauros tenham migrado do Cinturão de Kuiper a 

partir de perturbações orbitais causadas pelos planetas gigantes e colocados em 

orbitas temporárias em meio aos planetas gigantes, portanto originados da mesma 

forma que TNOs (BARUCCI et al. 2004). 
Figura 2 - a) Imagem de um cometa, com coma e cauda bem evidentes. b) Imagem de um asteróide. 
c) Imagem de Plutão, exemplo de TNO.  

Fonte: a) Tan (1997); b) NASA (2017); e c) NASA (2018). 

 Corpos menores são considerados como importantes fontes de informação 

quanto a origem e evolução do Sistema Solar, servindo como registros físicos de 

processos atuantes ao longo de sua história (BRAGA-RIBAS 2013, DUFFARD et al. 

2009). Sua distribuição e características orbitais podem fornecer informações 

fundamentais sobre processos dinâmicos como migração planetária, e suas 

propriedades físicas podem fornecer pistas sobre os processos presentes na 

nebulosa solar. TNOs e Centauros são de particular interesse, sendo considerados 

como remanescentes fósseis das primeiras fases de formação do Sistema Solar 

Exterior (ENCRENAZ et al. 2013; MORBIDELLI et al. 2008, apud MULLER et al. 

2009). Por terem se formado além da linha de gelo, podem ser vistos como registros 

físicos de processos de interação entre elementos refratários (e.g. silicatos) e 

voláteis (e.g. água) tanto entre si como uns com os outros. Sua composição e 

estrutura possivelmente reflete aspectos dos núcleos dos gigantes gasosos, que 

a) b) c)
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provavelmente se formaram em ambiente similar ou análogo (FAURE & MENSING 

2007). Seu estudo, portanto, tem grande potencial científico, tanto para ampliar o 

entendimento de nossa vizinhança próxima, como para aprofundar nossos 

conhecimentos sobre sistemas planetários no geral. 

2.1.2 Origem e Evolução do Sistema Solar 

 Acredita-se que o Sistema Solar formou-se a partir de uma nebulosa 

molecular enriquecida em metais (i.e. elementos diferentes de hidrogênio e hélio). 

Parte do gás e poeira se concentrou, formando a nebulosa solar; o material restante 

possivelmente originou outras nebulosas na vizinhança cósmica. A nebulosa solar 

começou a se contrair, levando a uma drástica redução de volume e consequente 

aumento da temperatura e pressão. A maior parte do material colapsou no centro da 

nebulosa, formando o protosol; o restante do gás e poeira, por conservação de 

momento angular, concentrou-se em um disco protoplanetário que mais tarde 

originaria os planetas (FAURE & MENSING 2007). 

 O protosol continuou a se contrair e se aquecer até atingir cerca de 12 

milhões de Kelvin, dando início a fusão nuclear através das reações próton-próton e 

originando o Sol. O aumento de temperatura decorrente disso, e da própria 

contração da nebulosa, varreu a porção interna do disco protoplanetário de 

elementos voláteis. As partículas de elementos refratários que restaram, como ferro, 

magnésio e cálcio, formaram planetesimais essencialmente rochosos, que 

cresceram por acreção até originarem os planetas rochosos e demais objetos do 

Sistema Solar Interior. Nas porções mais afastadas do disco, além da linha de gelo, 

formaram-se planetesimais compostos por gelo e rocha. Alguns deles capturaram 

grandes quantidades de voláteis, originando os planetas gasosos; os demais 

formaram os demais astros do Sistema Solar Exterior (COSMOS 2014, FAURE & 

MENSING 2007). 

 O principal modelo que explica a evolução do Sistema Solar até atingir sua 

configuração atual é o modelo de Nice (GOMES et al. 2005, MORBIDELLI et al. 

2005, TSIGANIS et al. 2005). Em sua versão original, o modelo propõe um arranjo 

muito mais compacto para o Sistema Solar. Júpiter estaria mais afastado do Sol, 

enquanto que Saturno, Urano e Netuno estariam muito mais próximos, seguidos de 
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um disco proto-planetário de poeira e gelo equivalente ao Cinturão de Kuiper. Com o 

tempo, Júpiter migraria em direção ao Sol, enquanto Saturno, Urano e Netuno se 

afastariam. Um dos principais eventos seria a inversão das órbitas de Urano e 

Netuno, originalmente trocadas; essa inversão teria ocasionado intensas 

perturbações nas orbitas dos platesimais formados no Cinturão de Kuiper, 

arrastando-os com Netuno durante seu afastamento (Figura 3). Uma das 

consequências dessa migração seria o espalhamento de vários desses 

planetesimais, muitos dos quais tendo sido ejetados do Sistema Solar ou lançados 

em direção a Júpiter e posteriormente ejetados. Interações gravitacionais entre os 

planetas gigantes durante suas respectivas migrações teriam originado as várias 

famílias de corpos menores e ocasionado muitos dos principais eventos ocorridos no 

Sistema Solar, como o Grande Bombardeamento Tardio (Late Heavy Bombardment - 

LHB), registrado sob a forma de crateras nas superfícies de diversos astros como a 

Lua (DEMEO 2010, GOMES et al. 2005, MORBIDELLI et al. 2005, MORBIDELLI 

2010, TSIGANIS et al. 2005). Esse modelo sofreu diversas modificações 

subsequentes que aumentaram a acurácia de suas predições, incluindo variantes 

envolvendo cinco ou seis planetas gigantes (NESVORNY & MORBIDELLI 2012). 
Figura 3 - Simulação do modelo de Nice, mostrando os planetesimais e os planetas gigantes (Júpiter 
em verde, Saturno em laranja, Urano em azul claro, Netuno em azul escuro) em três fases evolutivas: 
a) configuração inicial, antes da migração dos planetas gigantes; b) espalhamento dos planetesimais, 
concomitante a inversão das orbitas de Urano e Netuno; e c) após e ejeção dos planetesimais.  

Modificado de: AstroMark (2020) 

2.2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE GEOLOGIA 

 A Geologia é uma das principais bases da Geologia Planetária, e é de 

fundamental importância para o entendimento dos resultados e discussões desse 

trabalho. A seguir serão tratados alguns assuntos de importância mais central para 

a) b) c)
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as discussões subsequentes de maneira sucinta, afim de introduzir os leitores não 

familiarizados à temática. 

2.2.1 Estrutura Interna da Terra 

 Sob um ponto de vista composicional, a Terra é formada por três camadas 

principais, crosta, mando e núcleo (Figura 4). A crosta é a camada mais externa, 

composta por rochas de todos os tipos em arranjos complexos de extensões 

variáveis; comumente é dividida em crosta continental, que compõe o substrato dos 

continentes, e oceânica, que compõe o substrato oceânico. Suas características são 

um produto de processos endógenos, que ocorrem no interior do planeta, e 

exógenos, decorrentes de interações com a atmosfera, hidrosfera e biosfera. É a 

menos espessa das três camadas por grande margem, tendo poucas dezenas de 

quilômetros de espessura. O manto é a camada mais espessa, estando entre o 

núcleo e a crosta. É subdividido em diversas sessões que variam conforme o 

modelo de estudo considerado; a divisão mais comum o separa em astenosfera, 

manto superior, manto transicional e manto inferior. É composto por rochas em 

estado plástico, i.e. capazes de fluir em escalas de tempo geológico (milhares à 

milhões de anos). Por fim, o núcleo é a camada mais interior, composto 

predominantemente por uma liga de ferro e níquel com quantidades menores de 

outras substâncias. (HASUI et al. 2012, TEIXEIRA et al. 2009).  

 A Terra também pode ser dividida mecanicamente, em quatro camadas 

principais: litosfera, mesosfera, e núcleo externo e interno. A litosfera compreende a 

crosta e astenosfera, com comportamento mais rígido em relação as outras 

camadas. A mesosfera extende-se da base da astenosfera até a base do manto 

interior; embora esteja em estado sólido, flui em escala de tempo geológica, 

permitindo a transmissão de calor do interior do planeta até a superfície. Por fim, 

temos o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido; acredita-se que a interação 

entre os dois é um dos principais processos relacionados a geração e manutenção 

do campo magnético terrestre (HASUI et al. 2012). 

 Grandes quantidades de calor são continuamente geradas no interior do 

planeta a partir do decaimento radioativo de elementos radiogênicos (e.g. 232Th, 
235U, 238U, 40K), que se somam ao calor acumulado durante a acreção e posterior 



33

diferenciação (LUGARO et al. 2018). Esse calor é transportado por diversos 

mecanismos ao longo do manto, até atingir a litosfera. Em decorrência de sua 

distribuição heterogênea, o aporte de calor favorece a fragmentação da litosfera em 

diversas porções denominadas de placa tectônicas. Essas placas estão em 

constante movimentação, por vezes colidindo (configurando limites convergentes) ou 

se afastando uma das outras (configurando limites divergentes); a este processos é 

dado o nome de Tectônica de Placas, o principal motor da evolução superficial de 

nosso planeta e principal responsável pela grande diversidade de ambientes 

observada. Até o presente, a Terra é o único planeta no qual a Tectônica de Placas 

foi observada, caracterizando-a como única no Sistema Solar (HASSUI et al. 2012, 

TEIXEIRA et al. 2006). 
Figura 4 - Ilustração dos modelos clássicos para estrutura interna da Terra. Ela pode ser dividida de 
acordo com sua composição (a esquerda) ou de acordo com o comportamento geo-mecânico das 
suas camadas (a direita).  

Fonte: Meghani (2016). 

2.2.2 Minerais, Rochas, e Suas Propriedades 

 Minerais são sólidos homogêneos, com composição química definida (que 

pode variar dentro de certos intervalos), formados a partir de processos naturais, 

cujos átomos estão organizados em um arranjo periódico tridimensional (i.e. retículo 
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cristalino ou estrutura cristalina) específico. Eles são classificados de acordo com 

seu ânion  ou grupo aniônico, uma vez que, no geral, minerais com o mesmo ânion 7

apresentam semelhanças físicas e morfológicas, algo raro de ser observado entre 

minerais com mesmo cátion  ou grupo catiônico. Suas propriedades físicas e 8

químicas são função de suas estruturas cristalinas e composição (KLEIN & 

DUTROW 2012). O estudo dos minerais configura uma área extremamente 

complexa das geociências denominada de Mineralogia, que não será tratada nesse 

trabalho. Os minerais são os constituintes fundamentais das rochas, e são usados 

como base de várias classificações litológicas. 

 Rochas são sólidos de ocorrência natural, constituídas predominantemente 

por minerais ; podem ser vistas como registros físicos dos processos de formação e 9

evolução de planetas e outros astros, materializando e preservando a história do 

Universo. Elas são divididas em ígneas, sedimentares e metamórficas, 

caracterizadas com base nos processos envolvidos em sua formação (TEIXEIRA et 

al. 2009). Seu estudo no geral é dividido entre Petrografia, que trata da descrição, e 

Petrologia, que trata do estudo da formação, modificação e outras características 

das rochas; ambas as áreas são altamente complexas e extensas, e apenas alguns 

de seus principais conceitos serão abordados a seguir. 

 Rochas ígneas formam-se a partir de rocha fundida, i.e. magma ou lava 

(conforme é designado ao ser expelido diretamente sobre a superfície). Na Terra, 

magma se forma nas porções mais interiores do planeta (porções basais da litosfera 

e manto), onde mudanças nas condições físicas induzem a fusão das rochas. Por ter 

menor densidade, o material formado tende a deslocar-se em direção a superfície, 

podendo chegar até ela e extravasar sob a forma de lava na superfície, ou 

acumulando-se em grandes bolsões de magma subterrâneos (GILL 2014). As rochas 

ígneas são classificadas de acordo com sua composição mineralógica, diretamente 

ligada a composição química, e granulação (i.e. tamanho médio) dos cristais, 

relacionada ao regime de resfriamento e, portanto, ao nível crustal de formação (i.e. 

 Íon negativamente carregado.7

 Íon positivamente carregado.8

 Outros tipos de materiais de ocorrência natural podem fazer parte de sua constituição, como restos 9

de organismos (e.g. fragmentos de carapaças, carcaças, galhos etc.). Além disso, podem conter 
espaços vazios (poros) que pode ser preenchidos por líquidos (e.g. água, petróleo etc.) e gases (e.g. 
metano e outros gases derivados do petróleo). 
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plutônica ou vulcânica ); essas características, juntamente com as texturas e 10

estruturas, permitem determinar os processos relacionados a sua origem e 

evolução. Os principais tipos de rochas ígneas e algumas de suas características 

estão ilustrados na Figura 5. Vários fatores condicionam suas propriedades físicas, 

como a origem da fusão formadora do magma, os processos de fracionamento e 

assimilação aos quais essa fusão é submetida desde sua formação até sua 

colocação final, o ambiente tectônico de origem, e o ambiente final de formação das 

rochas, dentre outras; como esses processos estão condicionados a certos 

ambientes na Terra, pode-se dizer que o ambiente de formação é um dos principais 

determinantes do tipo de rochas ígneas formadas (Figura 6). Essas rochas são as 

precursoras da grande maioria das rochas observadas na superfície da Terra, e 

constituintes principais de outros corpos planetários como a Lua e asteróides, onde 

outros tipos de rocha tem ocorrência muito restrita ou sequer existem (GILL 2014, 

PRESS et al. 2006). 
Figura 5 - Principais tipos de rochas ígneas classificadas de acordo com sua composição 
mineralógica, divididas entre plutônicas (de granulação grossa, formadas à grandes profundidades, 
como granitos, dioritos, gabros e peridotitos) e vulcânicas (de granulação fina, formadas em 
superfície ou próximo a ela, como riolitos, andesitos e basaltos). De modo geral, as porcentagens dos 
constituintes minerais são estimadas visualmente a partir de amostras de rocha ou de sessões 
delgadas analisadas sob microscópio petrográfico.  

Modificado de: Rocha (2020) 

 Os termos “plutônico” e “vulcânico” fazem referência ao nível crustal onde a rocha cristalizou. 10

Rochas plutônicas formam-se a grandes profundidades, resfriando lentamente e, portanto, 
apresentando cristais de granulação grossa (comprimentos de alguns milímetros ou maiores). Rochas 
vulcânicas formam-se sobre (ou próximo) à superfície, resfriando rapidamente e, portanto, 
apresentando cristais de granulação fina (comprimentos menores que 1mm) ou textura afanítica 
(cristais indistinguíveis a olho nu ou à lupa).
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Figura 6 - O magma forma-se em condições estreitamente conectadas com os movimentos das 
placas litosféricas. Esses movimentos controlam a distribuição espacial dos processos de fusão das 
rochas da crosta e do manto superior, e a natureza intrusiva ou extrusiva dos magmas. Portanto, 
diferentes ambientes geológicos levam a formação de diferentes assembléias de rochas ígneas  

Fonte: Press et al. (2006). 

 Rochas sedimentares são formadas a partir da litificação (i.e. transformação 

em rocha) de sedimentos. Sedimentos são produtos tanto sólidos (e.g. grãos 

minerais) como químicos (i.e. solutos) resultantes da degradação de rochas, 

formados a partir de reações químicas naturais ou originados a partir de atividade 

biológica (e.g. conchas, grãos de pólem etc.). Os sedimentos acumulam-se em 

depósitos, cujas características são controladas pelo ambiente sedimentar em que 

se formam; a este processo é dado o nome de sedimentação (Figura 7). Ambientes 

sedimentares são locais caracterizados por uma combinação particular de processos 

sedimentares, favorecendo a formação, transporte e deposição de certas 

combinações de sedimentos em arranjos geométricos específicos. Esses depósitos 

passam por uma série de processos após sua deposição, denominados de 

diagênese, originando rochas sedimentares. Essas rochas são classificadas de 

acordo com o tipo e tamanho de sedimentos que as compõe (Figura 8); elas são 

dotadas de estruturas sedimentares, formadas em combinações específicas de 

acordo com o ambiente sedimentar. O estudo das associações de rochas 

sedimentares e estruturas nelas presentes permitem reconstruir os ambientes 

sedimentares do passado, e assim entender a história da Terra (BUSBY & AZOR 

2012, SUGUIO 2003, TUCKER 2003). 
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Figura 7 - Existe uma grande variedade de ambientes de sedimentação. Eles são caracterizados por 
conjuntos particulares de condições ambientais e processos geológicos, resultando em depósitos 
com características específicas.  

Modificado de: Press et al. (2006). 
Figura 8 - Esquema de classificação geral de rochas sedimentares. Diversos outros tipos de 
classificação, por vezes mais detalhadas, existem.  

Fonte: Earthjay Science (2020). 
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 Rochas metamórficas formam-se a partir da transformação de outras rochas, 

em resposta a mudanças nas condições de pressão e temperatura. A essa 

transformação é dado o nome de metamorfismo, que inclui as mudanças de 

estrutura, textura e composição mineralógica e química pelas quais o protolito (i.e. 

rocha pré-existente) passa. Dentre as peculiaridades desse processo, está a 

ocorrência de reações mineralógicas em estado sólido, i.e. sem envolver fusão de 

nenhum dos componentes. Essas reações podem ser pervasivas a ponto de mudar 

completamente a composição mineralógica da rocha, apagando quaisquer 

características pretéritas. As rochas metamórficas são classificadas de acordo com 

sua composição mineralógica, textura e estruturas, conforme resumido na Figura 9. 

Essas características resultam do tipo (regional, com extensão quilométrica, ou de 

contato, restrito às imediações de intrusões ígneas) e grau do metamorfismo que as 

originou, por sua vez condicionados pelo ambiente geológico de formação. O grau 

metamórfico diz respeito às pressões e temperaturas envolvidas, comumente 

variando de incipiente ou fraco, com pressão e temperatura baixas, a alto, com 

pressão temperatura altas (BEST 2003, FETTES & DESMONS 2014).  
Figura 9 - Classificação das rochas metamórficas, ilustrando os diferentes tipos de metamorfismo. 

Fonte: Melinda (2020). 
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 As rochas estão em constante transformação, passando de um tipo a outro 

em virtude dos processos endógenos e exógenos em ação na Terra. Essas 

transformações se dão por meio de interações complexas movidas pelas grandes 

forças provindas do interior do planeta, resumidas no Ciclo das Rochas (Figura 10), 

um processo existente desde os primórdios da história geológica da Terra e 

responsável pela grande diversidade de feições vistas em sua superfície. 
Figura 10 - Ilustração esquemática do ciclo das rochas. As rochas submetidas ao intemperismo e à 
erosão são transformadas em sedimentos, os quais se depositam, são soterrados e litificam. Após o 
soterramento profundo, seja por empilhamento de camadas sucessivas de rochas ou por 
incorporação em zonas de subducção, as rochas sofrem metamorfismo, fusão ou ambos. Por meio 
da orogênese e dos processos vulcânicos, elas são soerguidas, para serem, então, novamente 
transformadas em sedimentos, dando continuidade ao ciclo.  

Fonte: Press et al. (2006). 

2.2.3 Densidade e Porosidade das Rochas 

 Densidade é uma medida da massa por unidade de volume, usualmente 

expressa nas unidades gramas por centímetro cúbico (g/cm³) ou kilogramas por 

metro cúbico (kg/m³). No caso de rochas, essa propriedade está diretamente 

relacionada com a sua composição mineralógica, e às texturas e estruturas 
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presentes (i.e. o arranjo tridimensional entre seus constituintes). Minerais diferentes 

têm densidades distintas ; consequentemente, espera-se que rochas com 11

composições mineralógicas diferentes não tenham a mesma densidade. Textura e 

estruturas também são importantes, uma vez que estão relacionadas a quantidade 

de espaços vazios numa rocha (PRESS et al. 2007, TEIXEIRA et al. 2009). 

 Os espaços vazios em uma rocha são denominados de poros, e estão 

presente em praticamente todos os tipos litológicos conhecidos (Figura 11). A 

quantidade de poros de uma rocha é denominada de porosidade, usualmente 

medida como uma porcentagem. Tipos diferentes de rochas têm porosidades 

distintas, algumas das quais disponíveis na Tabela 3. O tamanho, forma e grau de 

inter-conectividade dos poros afetam a permeabilidade, i.e. quão fácil ou rápida é a 

passagem de fluidos pela rocha. Essa propriedade é de grande importância 

sobretudo para a exploração de água e petróleo, uma vez que afeta a quantidade de 

bens minerais passíveis de serem extraídos de um reservatório (PRESS et al. 2007, 

TEIXEIRA et al. 2009). 
Figura 11 - Ilustração dos poros em uma rocha a) sedimentar; e b) cristalina (e.g. granito). Notar a 
diferença na forma, tamanho e quantidade de poros entre as imagens.  

Fonte: Wisconsin Geological and Natural History Survey (2020). 

 A porosidade de pode afetar diversas outras propriedades, como densidade 

ou resposta a aplicação de forças. De modo geral, para um determinado tipo de 

rocha, o aumento da porosidade implica em redução da densidade, uma vez que a 

proporção de espaços vazios em relação ao volume da rocha aumenta. Porosidades 

elevadas também aparentam estar relacionadas a maior suscetibilidade à 

deformação, sobretudo do tipo rúptil (mais detalhes na sessão 2.4.1 Tipos de 

a) b)

 Para polimorfos, i.e. minerais com mesma composição e estruturas cristalinas distintas, diferenças 11

entre seus retículos cristalinos podem implicar em diferenças de densidade, uma vez que os mesmos 
elementos podem ocupar volumes distintos.
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Deformação), uma vez que poros são locais favoráveis para o desenvolvimento de 

fraturas (HEIDARI et al. 2013). 

 Diversos processos relacionados a evolução da rochas, como preenchimento 

de poros, cimentação, compactação ou recristalização dos minerais, tendem a 

reduzir a porosidade e, consequentemente, aumentar a densidade. Mesmo assim, 

valores significativos de porosidade ainda podem ser preservados, mesmo em 

camadas a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de profundidade, o que 

pode ter grande influência na estrutura interna de certos tipos de astros como 

asteróides ou TNOs (mais detalhes na sessão 5.1 Formas de Equilíbrio e Geologia 

de TNOs e Centauros). O estudo desses processos constitui um campo vasto e 

complexo nas Geociências, de especial interesse para a indústria de exploração 

mineral e do petróleo; mais detalhes podem ser encontrados, por exemplo, em Tiab 

& Donaldson (2011). 

2.2.4 Considerações Sobre a Densidade de Corpos Menores 

 A densidade talvez seja a mais fundamental propriedade física no 

entendimento da composição e estrutura interna de TNOs e outros corpos menores 

Tabela 3 - Valores mais comuns de densidade e porosidade de rochas

rocha densidade média (g/cm³) porosidade (%)

sedimento não consolidado

argila e silte 1.6 a 2.6 ² 40 a 60 ³

areia 1.6 a 2.0 ² 30 a 40 ³

cascalho - 25 a 35 ³

rochas sedimentares

folhelho 2.11 a 2.75 ² 5 a 5 ³

arenito 2.15 a 2.65 ² 5 a 30 ³

carbonato 2.50 a 2.75 ² 10-1 a 30 ³

rochas ígneas e metamórficas

basalto 2.70 a 3.30 ² 10-3 a 1 ³

granito 2.52 a 2.81 ² 10-4 a 1 ³

ardósia 2.70 a 2.90 ¹ 10-3 a 1 ³

xisto 2.39 a 2.90 ¹ 10-3 a 1 ³

Fonte: ¹ Alden (2020),² Sharma (1997),³ Open University (2006)
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do Sistema Solar (BRITT et al. 2002). Ela é determinada a partir de medições de 

massa e volume dos objetos, que podem ser feitas de várias formas. Determinações 

de massa no geral se baseiam no estudo de órbitas, e podem ser divididas em 

quatro categorias principais: i) deflexões orbitais durante encontros próximos; ii) 

efemérides planetárias; iii) acompanhamento orbital de sondas espaciais; e iv) orbita 

de satélites. Determinações de volume dependem de medições das dimensões do 

objeto, cujos métodos de obtenção podem ser divididos em quatro categorias 

principais: i) magnitude absoluta; ii) modelamento térmico de radiometria em infra-

vermelho médio; iii) medidas diretas de geometria única (e.g. ocultação estelar 

única); e iv) modelamento de forma baseado em diversas medições de forma (e.g. 

de várias ocultações estelares para um mesmo objeto). De modo geral, 

determinações de massa são muito mais raras do que determinação de volume, 

portanto limitando a disponibilidade de estimativas de densidade para os objetos 

(CARRY 2012); isso é de particular relevância no estudo de TNOs, cuja massa é 

desconhecida na maioria dos casos (~80%). Contudo, nos casos em que a massa é 

conhecida, o volume tende a ser a maior fonte de incertezas na determinação da 

densidade. Detalhes quanto aos graus de incerteza, quantidade de dados 

disponíveis e demais particularidades podem ser encontrados em trabalhos como 

Carry (2012) e Bierson & Nimmo (2019).  

 Como anteriormente mencionado,  a densidade é um reflexo da composição,  

estruturação interna e dimensões de um objeto (BRITT et al. 2002). Valores mais 

elevados de densidade implicam maiores concentrações de elementos mais densos, 

como silicatos e metais, sendo a recíproca verdadeira. A porosidade também está 

relacionada a massa e ao tamanho dos astros, sendo, de modo geral, maior em 

corpos de dimensões menores. Asteróides apresentam grande variedades de 

densidades, desde ~500 kg/m³ (e.g. NEOs, com estrutura tipo rubble-pile e altas 

porosidades) até ~7000 kg/m³ (e.g. asteróides de composição siderítica, i.e. 

compostos por ligas de ferro e níquel, com porosidade praticamente nula), 

predominando valores superiores a ~2500 kg/m³ (e.g. asteróides de composição 

condrítica, i.e. rochosa, e porosidades diversas). TNOs tendem a ter densidades 

menores, variando de ~500 até ~2500 kg/m³ Corpos com diâmetros superiores a 

~1000 km e com densidades superiores a 1500 kg/m³ tendem a ser diferenciados 

em núcleo rochoso mais denso e manto majoritariamente composto por gelo, 
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apresentando baixas porosidades; em contrapartida, corpos com diâmetros 

inferiores a ~1000 km e com densidades inferiores a ~500 kg/m³ tendem ter 

composição homogênea, constituindo agregados de gelo e rocha, apresentando 

altas porosidades (BRITT & NIMMO 2019, Carry 2012). As relações entre densidade 

e dimensão, e entre densidade e porosidade variam conforme a classe do objeto; 

essas relações estão representadas graficamente nas Figuras 12a e b 

respectivamente. De modo geral, objetos maiores tem densidades mais elevadas e 

menores porosidades, sendo a recíproca verdadeira. 

2.2.5 Sensoriamento Remoto e Dados Obtidos Indiretamente 

 Sensoriamento remoto pode ser definido como: 

[...] the practice of deriving information about the Earth’s land and water surfaces using 
images acquired from a overhead perspective, using electromagnetic radiation in one ore 
more regions of the electromagnetic spectrum, reflected or emitted from Earth’s surface  12

(Campbell & Wynne 2011, pg. 6). 

 Analogamente, essa definição pode ser aplicada para outros astros, como a 

Lua e Marte, configurando uma ferramenta poderosa para aquisição de dados 

científicos dentro das Ciências Planetárias (BAKER 2014, BRANCO 2016). 

 Os dados de sensoriamento remoto são gerados a partir da interpretação das 

emissões eletromagnéticas coletadas a partir de um objeto ou região da superfície 

de um astro. Diversas técnicas são usadas para essa interpretação, extraindo 

informações valiosas a partir de dados brutos (i.e. medições dos sensores). O 

mesmo conjunto de dados pode ser analisado de diversas formas, revelando 

diferentes características conforme o tratamento. Portanto, o conhecimento das 

técnicas usadas é de grande importância, não só assegurando a acurácia das 

interpretações feitas, como permitindo aos pesquisadores melhor aproveitarem as 

informações disponíveis. De modo geral, a sistemática envolve quatro etapas 

principais: i) emissão de radiação pelo alvo; ii) captação da radiação por sensores; 

iii) extração da informação a partir dos dados coletados pelos sensores; e iv) 

aplicação (CAMPBELL & WYNNE 2011).  

 […] a pratica de derivar informações sobre as superfícies continentais e aquosas da Terra usando 12

imagens adquiridas a partir de uma perspectiva aérea, usando radiação eletromagnética, em uma ou 
mais regiões do espectro eletromagnético, refletida ou emitida pela superfície da Terra (tradução 
livre).
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Figura 12 - Gráficos de a) densidade vs. massa; e b) densidade vs. macroporosidade (i.e. porosidade 
macroscópica, isto é, poros com mais de ~60 microns ou ~0.06mm) de corpos menores. De modo 
geral, objetos maiores tem densidades mais elevadas e menores porosidades, sendo a recíproca 
verdadeira. As cores representam as principais classes taxônomicas, enquanto o tamanho dos 
círculos representa a faixa de tamanho. As barras horizontais no primeiro gráfico representam valores 
obtidos a partir de amostras de meteoritos e análises laboratoriais.  

Modificado de: Carry (2012). 

a)

b)
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 Informações relacionadas a topografia são de especial utilidade nas 

Geociências, uma vez que o relevo é fortemente influenciado pelos processos 

geológicos de grande e pequena escala relacionados a evolução de um astro. Nesse 

contexto, modelos digitais de elevação são de particular utilidade; são tipos 

particulares de arquivos matriciais, correlacionando posições geográficas à valores 

altimétricos. Os modelos digitais recebem nomes diversos de acordo com diversos 

fatores como o processo de obtenção dos dados e a área de aplicação, como 

Modelo Digital de Elevação (MDE), Model Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital 

de Superfície (MDS), dentre outros (SAMPAIO & BRANDELIZE 2018). Seu estudo 

constitui um vasto campo de estudos dentro das Ciências Geodésicas; uma revisão 

detalhada está disponível em Sampaio & Brandalize (2018). 

 Outros dados obtidos a partir da medição de propriedades físicas dos corpos 

planetários como atração gravitacional e propagação de ondas sísmicas, i.e. dados 

geofísicos, também são de grande utilidade. Eles permitem se estudar as 

propriedades do interior de planetas onde acesso direto é impossível, seja por 

restrições tecnológicas (e.g. profundidades muito grandes, inacessíveis por meio de 

furos de sondagem) ou por dificuldades de acesso (e.g. corpos planetários a 

dezenas de milhares de quilômetros de distância). A correlação entre os dados 

geofísicos e as características geológicas que os ocasionam constituem o foco da 

Geofísica, e o maior desafio no seu estudo (Blau 1937, Claerbout 1985). As 

definições da estrutura interna da Terra e de outros astros como a Lua e Marte, por 

exemplo, foram em grande parte embasadas em dados geofísicos (Press et al. 

2006), demonstrando seu grande potencial no estudo de corpos planetários.  

2.2.6 Modelos análogos na Geologia 

 Todas os campos da ciência usam de analogias, i.e. comparações baseadas 

nas semelhanças entre objetos de estudo distintos (HESS 1966). Nas ciências 

físicas, comumente se fazem analogias com modelos computacionais, que podem 

ser vistos como análogos logicamente mais exatos nos quais atributos considerados 

essenciais para o entendimento do fenômeno de interesse (e.g. base física ou 

estrutura matemática) são incorporados a um sistema simplificado, que pode ser 

comparado ao mundo real através de testes (i.e. simulações). Embora presentes, o 
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uso desse tipo de analogia é mais raro na Geologia e demais Ciências da Terra. De 

modo geral, usam-se analogias logicamente menos exatas, mas de aplicação mais 

versátil e imediata, uma vez que as semelhanças observadas no meio natural 

permitem comparação direta entre os fenômenos ou feições de interesse à aqueles 

já conhecidos e descritos com grande precisão (BAKER 2014). 

 O uso de análogos tem grande relevância na Geologia, com particular 

destaque na indústria petrolífera. Os objetos de estudo (i.e. unidades 

estratigráficas  de interesse) de modo geral encontram-se entre algumas centenas 13

e alguns milhares de metros de profundidade, portanto acessíveis de forma restrita 

(e.g. amostras provenientes de poços ) ou indireta (e.g. dados geofísicos); disso 14

resulta um entendimento limitado do sistema, o que implica em elevados riscos para 

a exploração dos bens minerais de interesse. Pode-se suprir a falta de informações 

por meio do uso de análogos, no caso sistemas sedimentares com características 

semelhantes às do sistema de interesse. Por meio de comparações, o análogo pode 

ser usado como base para traçar hipóteses e refinar interpretações acerca do 

sistema de interesse, aumentando o entendimento e reduzindo enormemente os 

riscos relacionados à exploração (HOWELL et. al. 2014). 

 O uso de análogos ilustra um tipo de raciocínio muito empregado na Geologia 

e por vezes negligenciado em outros campos da Ciência, no qual são traçadas 

diversas hipóteses alternativas, cujo teste imediato é usado para guiar o 

prosseguimento da investigação. A estrutura lógica desse tipo de análise pode ser 

dividida em duas etapas. Na primeira, é feita uma classificação das propriedades P 

vinculadas ao fenômeno de interesse A (de causas C desconhecidas), de modo a 

permitir incluí-lo na classe geral de fenômenos X; essa etapa assemelha-se à 

inferência indutiva, porém de modo geral baseada no julgamento qualitativo de um 

investigador experiente e não apenas em dados estatísticos. A segunda parte 

baseia-se em conexões percebidas entre um outro fenômeno B (diferentes de A) e a 

classe de fenômenos X (que inclui A). O fenômeno B apresenta propriedades P’ 

equivalentes às do fenômeno A, diferindo deste por ter suas causas C’ muito bem 

 Uma unidades litoestratigráficas é um conjunto de rochas com características litológicas (i.e. 13

características físicas como composição mineralógica, textura e estrutura) que permitem distingui-lo 
de outras rochas da região.

 Ao se estudar rochas em subsuperfície, é comum se perfurar poços. Eles não só permitem a 14

obtenção de amostras, fornecendo um panorama da disposição das rochas estudadas, como permite 
a coleta de dados geofísicos diversos. 
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conhecidas. Por também pertencer ao conjunto de fenômenos X, pode-se 

estabelecer, por analogia, que as causas C’ (conhecidas) do fenômeno B tem boas 

chances de corresponderem as causas C (desconhecidas) do fenômeno A. Isso 

permite criar diversas hipóteses, subsequentemente testadas a partir da exploração 

das suas consequências. De modo geral, verifica-se a ocorrência dos efeitos 

previstos por hipóteses concorrentes (e.g. assembléias de estruturas associadas); a 

consistência, coerência e consiliência desses efeitos dão confiabilidade à teoria 

criada. Esse tipo de raciocínio difere dos métodos experimentais mais tradicionais 

empregados por Ciências Naturais tais como a Física ou a Química, nas quais 

hipóteses são testadas a partir da comparação de asserções teóricas à medições 

feitas em condições estritamente controladas, i.e. experimentos (BAKER 2014). 

 O uso de análogos, sobretudo de análogos terrestres, é de grande 

importância na Geologia Planetária (mais detalhes na sessão subsequente), pois 

permite o entendimento de feições observadas em outros corpos planetários por 

meio da comparação às do análogo, desde que sua origem seja conhecida, ou à 

resultados experimentais, cujos parâmetros são bem definidos (CAR 1984, apud 

BAKER 2014; SHARP 1980, apud BAKER 2014). Semelhanças entre análogos e 

fenômenos exoplanetárias podem sugerir possíveis causas para os últimos, que 

podem servir de base para a elaboração de hipóteses subsequentemente testas ou 

usadas como guia para estudos subsequentes. Diversos estudos ilustram o uso de 

análogos para o entendimento de feições em outros planetas, como ElShafie et al. 

(2012), Garry & Bleacher (2011), Léveillé (2009), Pommerol et al. (2011), Seweryn et 

al. (2014), e Zibelman et al. (2013), dentre outros. 

2.3 GEOLOGIA NAS CIÊNCIAS PLANETÁRIAS 

 A Geologia Planetária, isto é, o estudo de corpos planetários que não a Terra, 

é uma área altamente interdisciplinar, envolvendo diversos campos das Ciências 

Naturais como Física, Química, Biologia e Geologia. De acordo com Faure & 

Mensing (2007, pg. xvii), é uma área que: 

[...] tends to unify subjects in the Earth Sciences that are customarily taught separately: 
geophysics, volcanology, igneous petrology, mineralogy, geomorphology, geochemistry, 
hydrogeology, glaciology, tectonics, economic geology, historical geology, as well as 
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meteoritics, microbiology, physics, astronomy, atmospheric science, and even geopolitics 
and international relations.  15

 A atuação de pesquisadores das Ciências da Terra nesse ramo da ciência é 

essencial, pois esses cientistas “estão acostumados a construir hipóteses realistas a 

partir de grandes conjuntos de dados numéricos e informações visuais” (traduzido de 

FAURE & MENSING 2007, pg. xvii). Da-se o nome de Geologia Planetária à área 

das geociências ligada ao estudo de outros astros. Sua criação enquanto ramo 

independente das Geociências pode ser atribuída ao geólogo americano Dr. Eugene 

Merle Shoemaker, que pela primeira vez usou conhecimentos geológicos no estudo 

de outros astros. Seus estudos começaram no final dos anos 1940, quando pela 

primeira vez teve contato com crateras de impacto no Platô do Colorado (Colorado 

Plateau), trabalho que continuou pelo resto de sua carreira. Dentre suas 

contribuições estão a criação do Programa de Pesquisa em Astrogeologia no 

Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey - USGS), e 

importantes contribuições para o estudo de crateras de impacto (e.g. CHAO et al. 

1960), mapeamento da Lua (e.g. SHOEMAKER et al. 1970) e estudo de cometas e 

asteróides. De acordo com Bell et al. (1999, pg. 509), é uma área que: 

[...] includes a substantial element of exploration and discovery. Many times students and 
researchers in the field will be exposed to completely new terrains or processes that have 
no clear terrestrial analogs. [...] In these situations the multidisciplinary nature of the field 
provides its greatest advantage, because the skilled planetary geologist must be able to 
apply universal sets of physical laws effectively to new or unusual situations.  16

 No mesmo texto, o autor enfatiza o grande preparo e versatilidade necessário 

por parte dos pesquisadores, uma vez que:  

In order to successfully interpret the various types of remote sensing and other data that 
are available, the planetary geologist must have a good background not only in geology, 
but also, depending on the specific application, in such diverse subjects as astronomy, 
mineralogy, geochemistry, geophysics, chemistry or even biology.  17

 […] tendem a unificar áreas nas Ciências da Terra que são costumeiramente ensinadas 15

separadamente: geofísica, vulcanologia, petrologia ígnea, mineralogia, geomorfologia, geoquímica, 
hidrogeologia, glaciologia, tectônica, geologia econômica, geologia histórica, bem como meteorítica, 
microbiologia, física, astronomia, ciências atmosféricas e até mesmo geopolítica e relações 
internacionais (tradução de BRANCO 2016).

 [...] inclui um elemento substancial de exploração e descoberta. Muitas vezes estudantes e 16

pesquisadores nessa área serão expostos a terrenos ou processos completamente novos e que não 
tem análogos terrestres claros. [...] Nessas situações sua natureza multidisciplinar proporciona as 
maiores vantagens, uma vez que geólogos planetários experientes precisam estar aptos a aplicar 
conjuntos universais de leis físicas em situações novas ou incomuns (tradução de BRANCO 2016). 

 Para corretamente interpretar os vários tipos de dados de sensoriamento remoto e outros dados 17

disponíveis, o geólogo planetário precisa ter bom embasamento não apenas em geologia, mas 
também, a depender da aplicação específica, em diversas áreas como astronomia, mineralogia, 
geoquímica, geofísica, química e até mesmo biologia (tradução de BRANCO 2016).
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2.4 DEFORMAÇÃO E FRATURAMENTO DE ROCHAS 

 A Terra é um sistema dinâmico em constante evolução, sempre transacionado 

entre estados de equilíbrio distintos. Sob um ponto de vista puramente mecânico, as 

redistribuições energéticas associadas a essas transições manifestam-se como 

mudanças no arranjo e distribuição das rochas, formando e modificando estruturas 

geológicas.  

 Uma estrutura geológica é uma configuração geométrica de rochas. Sob o 

ponto de vista da Geologia Estrutural, ramo da Geologia que estuda as causas e 

características da deformação das rochas, consideram-se apenas as estruturas 

formadas a partir de deformação, portanto excluido estruturas primárias formadas 

por processos sedimentares ou ígneos (FOSSEN 2012). A compreensão das 

estruturas é essencial para a análise do comportamento geomecânico de rochas, 

incluindo sua resistência à aplicação de forças e fragmentação, aspectos essenciais 

para o estudo de formas de equilíbrio. Alguns dos conceitos mais importantes serão 

abordados a seguir. 

2.4.1 Tipos de Deformação 

 Podemos definir deformação, sob o ponto de vista geológico, como “[…] a 

transformação de uma geometria inicial em uma geometria final por meio de 

translação ou rotação de corpo rígido, deformação interna (strain, distortion) e/ou 

mudança de volume” (FOSSEN 2012); i.e. uma modificação do arranjo espacial e/ou 

forma dos componentes fundamentais de um material. A aplicação de forças, ou 

stress, gera um conjunto de deformações denominado de strain; estuda-se a relação 

entre stress e strain, no geral de forma gráfica, com o intuito de compreender a 

evolução mecânica do objeto de interesse, como será detalhado posteriormente. 

 Podemos classificar o tipo de deformação com base na presença ou não de 

rompimento do material. Deformação rúptil, ou brittle, envolve fragmentação ou 

cataclase do material, gerando fraturas e falhas; no geral ocorre a baixas 

temperaturas, envolvendo materiais com tendência a se fragmentar quando 

submetidos à aplicação de forças. Deformação dúctil, ou ductile, envolve mudanças 

de forma sem o rompimento do material, gerando dobras e estruturas similares; no 
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geral ocorre a altas temperaturas, envolvendo materiais com comportamento mais 

fluido. Há ainda tipos intermediários, como dúctil-rúptil e rúptil-dúctil, que apresentam 

tanto falhas como dobras, além de estruturas mistas (e.g. dobra-falha). Vale ressaltar 

que esses tipos de deformação, ilustrados na Figura 13, não são classes isoladas, 

mas pertencem a um gradiente, cujos membros-limite são as deformações 

puramente dúctil e rúptil (FOSSEN 2012). 
Figura 13 - Ilustração dos principais tipos de deformação, i.e. rúptil (a), rúptil-dúctil (b), dúctil-rúptil  (c) 
e dúctil (d), definidos a partir do grau de fragmentação do material, conforme descrito no texto.  

Fonte: Shear Zones (2020). 

 Também é possível classificar o tipo de deformação com base na sua 

reversibilidade. Deformações elásticas são reversíveis, no geral comparativamente 

pequenas e envolvendo stress menor. A partir de certo valor de stress aplicado, 

denominado de limite de plasticidade, a deformação torna-se plástica; de modo 

geral, são necessários menores incrementos de força para produzir deformações a 

partir desse ponto. Costuma-se representar a relação entre deformação elástica e 

plástica com gráficos de stress vs. strain, como na Figura 14 (FOSSEN 2012). A 

relação entre as duas grandezas é comumente obtida experimentalmente, a partir de 

testes de compressão com corpos de prova. Submete-se uma amostra do material à 

forças compressivas, no geral usando uma prensa hidráulica ou mecânica, e são 

feitas medidas de stress e strain até a amostra perder sua integridade estrutural por 

completo. 

2.4.2 Materiais geológicos e reologia 

 Materiais geológicos são materiais de ocorrência natural, como gelo, rocha, 

metais nativos (e.g. cobre metálico) e misturas entre eles. São dotados de coesão e 

resistência interna, com comportamentos significativamente diferente de fluidos. No 

geral apresentam respostas complexas (não-lineares) à aplicação de forças, muitas 

vezes dependentes das condições de pressão e temperatura em que se encontram, 
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composição química do meio circundante, presença de heterogeneidades (muito 

comuns em rochas), e presença de estruturas. O estudo dessas propriedades e 

comportamentos é denominado de reologia , sendo um campo de fundamental 18

importância para o entendimento de todos os tipos de materiais, sejam naturais ou 

de origem antrópica (BARNES et al. 1989).  
Figura 14 - Gráfico de deformação vs. stress para estudos envolvendo corpo de teste, acompanhado 
de ilustrações da resposta esperada da amostra. Notar a mudança na inclinação da curva ao se 
atingir o limite de plasticidade do material, ponto a partir do qual a deformação é irreversível. 

Fonte: Virtual Lab (2020). 

 A reologia é de fundamental importância na Geologia, uma vez que o 

modelamento geodinâmico da Terra requer a compreensão das propriedades 

mecânicas e formas de deformação das massas de rocha que a compõe 

(PATERSON 2001). Esse modelamento permite uma melhor compreensão da 

evolução e dos processos geológicos atuando no planeta ao longo de sua história 

geológica (PATERSON 2001, RANALLI 1997), e, analogamente, de outros corpos 

planetários como planetas ou asteróides.  

 A enorme variedade de materiais geológicos e combinações possíveis torna a 

criação de modelos uma tarefa complexa, requerendo generalizações diversas e 

forte base experimental na maioria dos casos. Os experimentos raramente excedem 

durações superiores a algumas dezenas de horas ou usam amostras com mais do 

que algumas dezenas de milímetros, requerindo enormes extrapolações de escala 

 O termo “reologia” significa “o estudo da deformação e escoamento da matéria”, originalmente 18

proposto pelo professor Bingham, do College Lafayette, Indiana, e pela primeira vez aceito em 1929, 
quando a Sociedade Americana de Reologia foi fundada (BARNES et al. 1989).
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para correlacioná-los a processos de escala geológica (PATERSON 2001). Além 

disso, sabe-se que rochas podem sofrer deformações de diversas formas, 

requerindo descrições (e portanto modelos) diferentes para cada situação. Como em 

outras áreas do saber humano, a escolha do modelo mais apropriado é essencial 

para garantir a confiabilidade dos resultados, e deve ser feita com extrema cautela. A 

seguir, serão descritos os critérios centrais para o presente trabalho; detalhes de 

outros modelos podem ser encontrados em trabalhos como Barnes et al. (1989). 

2.4.3 Critérios de Resistência dos Materiais 

 Critérios de resistência de materiais são usados para se fazer previsões 

acerca da resposta de um material à aplicação de forças, no geral objetivando-se 

prever a carga máxima suportada antes do colapso do maciço rochoso estudado. 

Dentro das Geociências, são usados em áreas como Geotecnia e Geologia de 

Engenharia, no geral para avaliar a integridade de obras geotécnicas (e.g. garantir 

que um maciço rochoso aguentará ser perfurado para a construção de um túnel, 

verificar se há risco de desprendimento de blocos em um talude escavado para a 

construção uma rodovia, etc.).  

 De modo geral, usam-se ferramentas da mecânica dos meios contínuos para 

se quantificar as forças e deformações de um corpo com base na comparação do 

estado original (pré-deformação) e final (pós-deformação). A principal teoria utilizada 

é a teoria de deformação finita (finite strain theory), na qual o estado original e final 

do corpo são significativamente diferentes. Os deslocamentos (displacements) dos 

elementos constituintes do corpo envolvem translação e deformação das partes, 

acomodando as forças aplicadas (FOSSEN 2012, LUBLINER 2008).  

 Existem diversos critérios que permitem avaliar a resistência dos materiais, 

diferindo entre si pelos parâmetros usados como base. Tradicionalmente, os de uso 

mais comum são os critérios de Mohr-Coulomb, desenvolvido para modelar 

materiais rúpteis como concreto ou sedimento inconsolidado, e de Drucker-Prager, 

desenvolvido para modelar materiais de comportamento mais complexo como, solos 

(DRUCKER & PRAGER 1952, FOSSEN 2012).  

 De acordo com o critério de Mohr-Coulomb, há um valor máximo de tensão 

suportada por um corpo. Ao atingir esse valor, há falhamento por cisalhamento 
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(shear failure), e o corpo se fragmenta. A resistência interna do material à aplicação 

de forças é expressa por dois parâmetros, sendo eles o ângulo de atrito interno  e a 19

coesão entre as partículas que o constituem. A relação entre esses parâmetros e as 

componentes principais da tensão  aplicada sobre o corpo determinam a ocorrência 20

ou não de cisalhamento, e são melhor expressas graficamente pelo Diagrama de 

Mohr (Figura 15). Nesse diagrama, o ângulo de atrito interno e a coesão 

determinam, respectivamente, a inclinação e o ponto de cruzamento com o eixo 

vertical do envelope de falha. As componentes maior e menor da tensão são usadas 

para traçar um círculo a partir do eixo horizontal, com centro no valor médio entre a 

duas tensões . Caso o círculo fique tangente ao envelope de falha (círculo c na 21

Figura 15), o corpo sofre cisalhamento; caso o círculo fique abaixo do envelope de 

falha, o corpo não sofre deformação (círculo b na Figura 15). Se ocorre 

cisalhamento, a direção preferencial da deformação é igual a metade do ângulo 

entre a reta que conecta o ponto de intersecção do círculo e o envelope de falha e o 

seu centro, e o eixo horizontal, medido no sentido anti-horário (FOSSEN 2012). 

 O critério de Drucker-Prager é comparativamente mais complexo, permitindo 

modelar materiais cuja resposta a aplicação de forças varia conforme a pressão; 

também permite determinar se o material sofre rompimento ou deformação plástica, 

diferentemente do critério de Mohr que apenas permite definir se o corpo se rompe 

ou não. Conforme será detalhado na sessão 3 MATERIAIS E MÉTODOS, para os 

fins da análise empregada, ambos os critérios geram resultados equivalentes. Por 

isso, para fins de coesão, o critério de Drucker-Prager será omitido. 

2.4.4 Critérios de Resistência dos Materiais e Formas de Equilíbrio 

 Considera-se que um corpo tenha atingido uma forma de equilíbrio quando 

todas as forças atuantes sobre ele foram acomodadas por meio de deformações e 

 Ângulo de atrito interno ou ângulo de fricção interna (φ) é uma medida da capacidade de 19

resistência à tensão cisalhante, comumente expressa pelo coeficiente de fricção interna (tg φ). Para 
areia inconsolidada, corresponde ao atrito entre os grãos no ângulo crítico de inclinação ou ângulo de 
repouso (~30º). Rochas tipicamente apresentam valores entre 25 e 35º (FOSSEN 2012).

 A tensão aplicada sobre um corpo pode ser dividida em três componentes espaciais mutuamente 20

perpendiculares, denominadas de σ1, σ2 e σ3 (Figura 15). Correspondem, respectivamente, as 
componentes maior, intermediária e menor da tensão.

 O valor médio entre as componentes maior e menor da tensão (σ1 e σ3) é obtido tomando-se a 21

média simples entre os dois valores, e não necessariamente é equivalente a σ2. 



54

sem comprometer sua integridade estrutural, de modo que sua forma permaneça 

inalterada (HOLSAPPLE 2001, 2004). Em outras palavras, a forma de equilíbrio é a 

forma assumida por um objeto ao atingir o balanço das forças atuantes sobre ele. 

Essa consideração é de particular interesse no estudo de objetos do Sistema Solar, 

sobretudo de corpos menores, pois implica na possibilidade de se fazer inferências 

acerca de algumas de suas propriedades físicas a partir de dados obtidos 

indiretamente (mais detalhes na sessão 3 MATERIAIS E MÉTODOS). 
Figura 15 - Diagrama de Mohr-Coulomb. A inclinação do envelope de falha (failure envelope) é dada 
pelo ângulo de atrito interno (friction angle), e o ponto que cruza o eixo vertical pela coesão 
(cohesion). Se o círculo traçado a partir das componentes maior e menor do stress principal atuante 
sobre o corpo tocam o envelope de falha (círculo c), há fraturamento; caso contrário, o corpo não 
sofre deformação (círculo b).  

Fonte: Wang & Xu (2015). 

 Os corpos menores podem ser vistos como objetos com auto-gravidade em 

rotação. Partindo-se do pressuposto de que estejam em forma de equilíbrio, é 

possível usar sua forma, conjuntamente a outros dados, para caracterizá-los 

fisicamente. Classicamente, considerava-se que tinham comportamento puramente 

fluido; consequentemente, podiam assumir apenas formas de equilíbrio para fluidos, 

como os elipsóides de Maclaurin e de Jacobi. Contudo, ao assumir que possuem 

outra reologia (i.e. alguma resistência a deformação) uma nova gama de formas de 

equilíbrio pode ser atingidas, dentro das quais as formas fluidas são casos especiais 

(HOLSAPPLE 2001, 2004). As principais bases teóricas e principais implicações 

disso serão tratadas nas próximas sessões. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 São poucos os métodos de estudo de formas de equilíbrio de corpos menores 

que não pressuponham comportamento puramente fluido dos materiais. Dentre eles, 

destacam-se os métodos propostos por Holsapple (2001, 2004, 2007) e Holsapple & 

Michael (2006), que usam critérios geológicos (i.e. Mohr-Coulomb e Drucker-

Pragger) para avaliar a resistência dos materiais. Embora os critérios adotados 

sejam bastante distintos, sua aplicação gera resultados equivalentes para corpos 

com diâmetros superiores a cerca de 10 km (HOLSAPPLE 2007), o que permite sua 

aplicação indistinta para a maioria dos corpos menores.  

3.1 FORMAS DE EQUILÍBRIO DE CORPOS COM AUTO-GRAVIDADE EM 

ROTAÇÃO 

 Devido a maior simplicidade matemática, e ao maior detalhamento das etapas 

de cálculo prontamente disponível, o método proposto por Holsapple (2004) foi 

selecionado para aplicação no presente estudo, embora asserções presentes nos 

outros trabalhos do autor (HOLSAPPLE 2001, 2007) também sejam relevantes. 

Partindo de considerações acerca da distribuição interna de forças, Holsapple 

correlaciona a forma do objeto à velocidade de rotação e propriedades físicas (i.e. 

densidade e ângulo de atrito interno), permitindo obter estimativas de uma das 

grandezas quando as outras são conhecidas.  

 O objeto estudado é interpretado como um corpo com auto-gravidade em 

rotação, portanto sob a ação de três forças principais: i) auto-gravidade, relacionada 

a massa e, portanto, a densidade; ii) forças relacionadas a rotação; e iii) forças de 

maré, relevante quando o objeto orbita um astro muito massivo (e.g. luas dos 

planetas gigantes), sempre nula para os fins desse trabalho. O corpo se comporta 

como um rubble-pile, i.e. agregado de fragmentos de rocha de tamanhos diversos, 

com coesão nula e ângulo de atrito interno variável. Por ser composto por materiais 

geológicos, e portanto não ter comportamento fluido, as forças não são distribuídas 

homogeneamente em seu interior, resultando em um estado de equilíbrio com stress 

residual (i.e. distribuição heterogênea das forças internas). Nessa situação, 

considerações acerca das características do objeto quando em estado de equilíbrio 
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só podem ser feitas se: i) a distribuição de forças for conhecida de forma exata; se ii) 

partir-se do pressuposto de que o estado de equilíbrio observado evoluiu de um 

estado inicial livre de stress; ou se iii) o objeto estiver em um estado de equilíbrio 

limite. O primeiro caso tem relevância puramente teórica, uma vez que é impossível 

medir a distribuição real de forças no interior de corpos planetários, ao menos 

atualmente. O segundo caso, embora apropriado para o estudo de objetos criados 

pelo homem, e que são submetidos à forças somente após serem criados, é 

inapropriado para o estudo de corpos planetários, que se formam e evoluem sob a 

ação de forças cuja intensidade varia com o tempo. Logo, apenas o terceiro caso 

tem relevância (HOLSAPPLE 2001).  

 Ao atingir o estado de equilíbrio limite, a distribuição de forças internas do 

objeto chega a seu máximo; todos os pontos do corpo estão no limite de 

plasticidade, e qualquer aumento ou redistribuição das forças aplicadas sobre ele 

resulta em deformação (i.e. fragmentação ou mudança permanente de forma). Isso 

permite estabelecer relações entre a forma do objeto, velocidade de rotação, 

densidade e resistência do material à deformação, expressa pelo ângulo de atrito 

interno (HOLSAPPLE 2004). Para os fins desse trabalho, a forma e velocidade de 

rotação são sempre conhecidas, resultando em duas situações: i) o objeto tem  

massa e, portanto, densidade conhecidas, o que permite estimar o valor do ângulo 

de atrito interno; e ii) a massa é desconhecida, o que permite estimar a densidade, 

desde que suposições quanto ao valor do ângulo de atrito interno sejam feitas.  

 Os valores de ângulo de atrito foram determinados com base no estudo de 

análogos (DURHAM et al. 2012, ElSHAFIE et al. 2012, YASUI & ARAKAWA 2009) 

para a composição esperada de cada objeto. Tanto eles, como os valores de 

densidade, são globais, i.e. obtidos considerando composição homogênea para o 

corpo estudado. Isso limita a precisão quantitativa dos resultados, permitindo 

interpretações de caráter qualitativo a semi-quantitativo; mesmo assim, essa 

característica não inviabiliza a obtenção de conclusões relevantes. 

 Matematicamente, o método de Holsapple (2004) se baseia na correlação 

entre os parâmetros Ω, α, β e φ. Ω é definido como: 

(1)Ω = 4π
P 2ρG
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onde ρ é a densidade média do corpo, P o período de rotação e G a constante de 

gravitação universal. Os parâmetros α e β são razões entre os semi-eixos do corpo, 

definidos de acordo com as seguintes equações: 

onde a é o semi-eixo maior, b o intermediário e c o menor. Por fim, o parâmetro m 
correlaciona o ângulo de atrito interno e a resistência interna do material à 

deformação, definido como: 

onde φ é o ângulo de atrito interno do material. 

 Os parâmetros definidos acima estão correlacionados entre si pela equação: 

onde λx, λy, e λz correspondem as componentes direcionais do stress total interno do 

corpo. A componente x sempre será paralela ao semi-eixo maior a, e a componente 

z sempre será paralela ao semi-eixo menor c. Os valores assumidos por cada uma 

das componentes são definidos com base nos valores relativos das componentes 

direcionais σ do stress interno total, como consta na Tabela 4, e podem ser 

substituídos na equação 5 para simplificá-la. 

 Ax, Ay e Az, por sua vez, são as componentes direcionais do potencial 

gravitacional de um corpo triaxial genérico, definidas de acordo com as seguintes 

equações: 

(2)α = c
a

(3)β = b
a

(4)m = 1+ sinφ
1− sinφ

(5)Ω2 =
2(λxAx + λyβ

2Ay + λzα
2Az )

λx + β 2λy

(6)Ax = αβ
du

(u +1)3 2(u + β 2)1 2(u +α 2)1 20

∞

∫

(7)Ay = αβ
du

(u +1)1 2(u + β 2)3 2(u +α 2)1 20

∞

∫

(8)Az = αβ
du

(u +1)1 2(u + β 2)1 2(u +α 2)3 20

∞

∫
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 A equação 5 permite calcular curvas de Ω vs. α para uma dada forma, 

expressa pela relação algébrica entre α e β para um dado φ. Essas curvas contém 

todas as formas possíveis para um corpo, tanto estáveis como instáveis; ao se 

sobrepor a elas curvas de estabilidade , determinam-se campos contendo todas as 22

formas de equilíbrio estáveis possíveis para um dado φ e uma dada forma. Os 

resultados são independentes de escala, portanto válidos para objetos de todos os 

tamanhos. 

 Esse método considera eixo de rotação coincidente com o semi-eixo menor c. 

Para rotações baixas, forças gravitacionais dominam, e a direção x, a mais longa, 

sofre menor compressão. Logo, a componente σx da força (na direção x) será a 

menor, e a σz (na direção z) a maior, resultando nos casos 1 e 2 da Tabela 4. Para 

velocidades de rotação maiores, os esforços ao longo das direções x e y tornam-se 

menos compressivos devido a forças centrífugas, permitindo os casos intermediários 

2 a 4. Por fim, para velocidades de rotação altas, a componente σz da força se torna 

a menor, resultando nos casos 5 e 6.  

Tabela 4 - Parâmetros para uso da Equação 5

caso relação entre componentes do stress [𝛌x 𝛌y 𝛌z] equação para 𝛀²

1 σx < σy < σz [-1 0 m]

2 σx < σz < σy [-1 m 0]

3 σy < σx < σz [0 -1 m]

4 σy < σz < σx [m -1 0]

5 σz < σx < σy [0 m -1]

6 σz < σy < σx [m 0 -1]

Fonte: Holsapple (2004)

2
mAx − β 2Ay
m − β 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 Ay −
mα 2

β 2 Az
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2 Ax −
α 2

m
Az

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2
Ax −mβ

2Ay
mβ 2 −1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 Ay −
α 2

mβ 2 Az
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2 Ax −mα
2Az( )

 Detalhes quando a determinação dos limites de estabilidade podem ser encontrados em Holsapple 22

(2004). Para os fins desse trabalho, as curvas referidas foram reproduzidas qualitativamente, por 
meio de comparação aos gráficos disponíveis no trabalho original, mas em nenhum caso foram 
decisivas na discussão dos resultados.
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 Holsapple (2004) apresenta três casos gerais, cada um equivalente a um 

conjunto de formas possíveis definidas pela relação algébrica entre α e β (Figuras 

17b, 18b e 19b). Também é possível aplicar o método para outras formas, embora 

requeira aproximações. Essas possibilidades serão detalhadas a seguir. 

3.1.1 Elipsóides Oblatos 

 Elipsóides oblatos têm os semi-eixos a e b iguais, e, portanto, β = 1 e σx igual 

a σy (Figura 16a). Para velocidades de rotação baixas, podemos usar qualquer uma 

das linhas da Tabela 4 em que σz seja a maior componente do stress, e obteremos o 

primeiro caso. Da mesma forma, para velocidades de rotação altas, nas quais σx é a 

maior das componentes, obtemos o caso 6. Para uma dada velocidade de rotação 

intermediária, temos que as componentes do stress são iguais, correspondendo ao 

caso de um corpo de comportamento puramente fluido (sem coesão e com φ = 0). A 

curva traçada por esse método equivale a família de elipsóides de Maclaurin, e 

separa as regiões de maiores e menores velocidades de rotação possíveis para um 

corpo. 
Figura 16 - Ilustração de elipsóides a) oblato, com achatamento na direção do eixo de rotação; b) 
prolato, alongado ao longo de uma das direções perpendiculares ao eixo de rotação; e c) triaxial, com 
os três semi-eixos diferentes.  

Modificado de: Bovy (2017).  

 Para gerar os gráficos usados para as análises, aplica-se a equação 5 para φ 

entre 0 e 90º e plotam-se os resultados. Foram calculadas curvas em intervalos de 

5º, uma vez que maior precisão das estimativas de φ (e.g. intervalos de 1º) 

demanda mais tempo de processamento sem resultar em interpretações mais 

precisas. No gráfico para elipsóides oblatos (Figura 17), as curvas para os diversos 

valores de φ definem campos que contém todas as formas de equilíbrio possíveis 

para uma faixa de ângulos de atrito interno (e.g. de 0 a 5º). Por exemplo, a região 
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em azul na Figura 17a delimita todas as formas de equilíbrio possíveis para um 

corpo sólido em rotação cujo ângulo de atrito interno seja entre 0 e 5º. Para 

determinar quais dessas formas são estáveis, é necessário se plotar uma curva de 

estabilidade sobre o gráfico. Para os fins desse trabalho, as curvas de estabilidade 

foram replicadas por aproximação aos exemplos fornecidos por Holsapple (2004). A 

parte da área demarcada em azul situada abaixo do limite de estabilidade (curva em 

vermelho) corresponde a todas as formas de equilíbrio estáveis para um corpo 

sólido em rotação moderada cujo ângulo de atrito interno seja entre 0 e 5º. 
Figura 17 - a) Gráfico de Ω vs. α para elipsóides oblatos, com β = 1, no qual cada curva cinza 
corresponde a um valor diferente de φ (valores aumentam em ambas as direções em intervalos de 
5º). A curva preta corresponde a família de elipsóides de Maclaurin, para a qual φ = 0º; a curva 
vermelha corresponde aos limites de estabilidade. A área demarcada em azul delimita todas as 
formas de equilíbrio para um corpo sólido em rotação cujo ângulo de atrito interno esteja entre 0 e 5º, 
conforme exemplo descrito no texto. b) Gráfico correspondente de Holsapple (2004), para fins 
comparativos. 

Fonte: a) Autoria própria; e b) Holsapple (2004). 

3.1.2 Elipsóides Prolatos 

 Elipsóides prolatos tem os semi-eixos b e c iguais e menores que a, e 

portanto β = α (Figura 16b). Analogamente ao caso dos elipsóides oblatos, avalia-se 

o valor relativo das componentes do stress e determinam-se os campos onde os 

diferentes casos da Tabela 4 são válidos. Posteriormente, aplica-se a equação 5 

para φ entre 0 e 90º, em intervalos de 5º, e plotam-se os resultados. Para essa 

classe de elipsóides, temos três campos distintos, resultando em um gráfico para 

elipsóides prolatos (Figura 17b). Bem como no caso anterior, as curvas de 

estabilidade foram replicadas por aproximação aos exemplos fornecidos por 

Holsapple (2004), disponível na figura 18b. 

a) b)
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3.1.3 Elipsóides Triaxiais 

 Também pode-se aplicar o método para elipsóides cujos três semi-eixos são 

diferentes, ou seja, elipsóides triaxiais (Figura 16c). Analogamente aos dois casos 

anteriores, avalia-se o valor relativo das componentes do stress e determinam-se os 

campos onde os diferentes casos da Tabela 4 são válidos. Posteriormente, aplica-se 

a equação 5 para φ entre 0 e 90º, em intervalos de 5º, e plotam-se os resultados. 

Nesse caso, obtém-se seis campos distintos no gráfico, cada um correspondendo a 

um dos casos da Tabela 4. Novamente, as curvas de estabilidade (linhas em 

vermelho na Figura 18a) foram replicadas por aproximação aos exemplos fornecidos 

por Holsapple (2004). 
Figura 18 - a) Gráfico de Ω vs. α para elipsóides prolatos, com β = α, no qual cada curva cinza 
corresponde a um valor diferente de φ (valores aumentam em ambas as direções em intervalos de 
5º). As curvas pretas separam três campos, que correspondem a três casos distintos da Tabela 4; as 
curvas vermelhas correspondem aos limites de estabilidade. b) Gráfico correspondente de Holsapple 
(2004), para fins comparativos. 

Fonte: a) Autoria própria; e b) Holsapple (2004). 

 Para gerar os gráficos para os elipsóides triaxiais, é necessário ter uma 

relação algébrica entre os parâmetros α e β. O autor propõe utilizar , obtendo 

o gráfico na Figura 19b, porém outras relações são possíveis. Objetivando-se 

manter a maior proximidade com o método proposto por Holsapple (2004), optou-se 

por usar razões do tipo , onde n é um numero irracional positivo. De modo 

geral, determinou-se n dividindo-se o valor de β pela raiz quadrada do valor de α do 

objeto de interesse, i.e. a partir dos valores dos eixos a, b e c tirados da literatura ou 

fornecidos pelo orientador. Para todos os casos estudados, obtiveram-se gráficos 

muito similares ao caso em que n = 1. 

a) b)

β = α

β = n α
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3.1.4 Determinações de Densidade a Partir da Forma de Equilíbrio 

 O método proposto por Holsapple (2004) pode ser usado para estimar a 

densidade média de objetos cuja massa é desconhecida. De acordo com a Equação 

(1), temos que Ω é função de ρ. Se partirmos do pressuposto de que o objeto 

estudado está em equilíbrio, podemos obter uma faixa de densidades possíveis para 

o corpo a partir dos gráficos de Ω vs. α, desde que medidas precisas de sua forma e 

período de rotação estejam disponíveis. Se adicionarmos uma segunda suposição 

referente a composição (e.g. φ entre 0 e 5º), podemos restringir ainda mais a faixa 

de valores possíveis, resultando em uma estimativa semi-quantitativa da densidade 

do objeto. De modo geral, as análises desse trabalho consideraram duas situações: 

i) para objetos triaixiais, assumiu-se comportamento próximo a fluido (φ < 5º) para 

estimar uma faixa de densidades, e puramente fluido (φ = 0º) para estimar um valor 

preferencial; e ii) para objetos oblatos, assumiu-se comportamento puramente fluido 

(φ = 0º) para se determinar tanto uma faixa de densidades como um valor 

preferencial. Em ambos os casos, considerou-se o valor médio de α para as 

determinações de densidade preferencial. 

Figura 19 - a) Gráfico de Ω vs. α para elipsóides triaxiais, com , no qual cada curva cinza 
corresponde a um valor diferente de φ (valores aumentam em ambas as direções em intervalos de 
5º). As curvas pretas separam seis campos, que correspondem aos seis casos da Tabela 4;  as 
curvas vermelhas correspondem aos limites de estabilidade. O ponto de cruzamento das curvas 
pretas corresponde ao elipsóide de Jacobi para a forma em questão, expressa pela relação algébrica 
entre α e β. b) Gráfico correspondente de Holsapple (2004), para fins comparativos. 

Fonte: a) Autoria própria; e b) Holsapple (2004). 

 A obtenção das estimativas de densidade envolve três etapas. Primeiramente, 

as dimensões do objeto (i.e. semi-eixos a, b e c) são usadas para se calcular α e β; 

esses valores são usados para se determinar a relação algébrica entre as 

grandezas, e portanto a forma geral do objeto (i.e. oblato, prolato ou triaxial). Então, 

são calculadas as linhas cinzas para valores de φ de 0 e 90º, obtendo-se um gráfico 

β = α

a) b)
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como o disponível na Figura 20. As barras de erro de β podem ser ignoradas, uma 

vez que sua influência no formato final das curvas é no geral imperceptível. Em 

seguida, parte-se do pressuposto de que o objeto está em equilíbrio, portanto dentro 

do campo delimitado pelos limites de estabilidade  representados em vermelho no 23

gráfico da Figura 20. O valor de α (incluindo as barras de erro) é então usado para 

se delimitar um campo na horizontal, limitado pelas linhas verdes no gráfico da 

Figura 20. A área comum entre os dois campos (destacado em azul no gráfico da 

Figura 20) inclui todas as combinações possíveis de Ω, ρ e α para o astro. Pode-se 

fazer uma segunda suposição quanto ao valor de φ, de especial relevância nos 

casos em que a composição do objeto é conhecida (e.g. para astros compostos por 

gelo e rocha, pode-se assumir φ entre 0 e 5º), delimitando um conjunto mais restrito 

de valores de Ω, ρ e α (campo destacado em lilás no gráfico da Figura 20); a partir 

dele é possível estimar valores máximo e mínimo de ρ usando a Equação (1), desde 

que P seja conhecido com precisão apreciável.  

 Esse método foi aplicado a todos os objetos estudados, resultando em boas 

estimativas de densidade (mais detalhes na sessão 4 ANÁLISES DE EQUILÍBRIO 

DE CORPOS MENORES). 
Figura 20 - Exemplo de determinação da densidade de um objeto a partir da sua forma e período de 
rotação usando o método de Holsapple (2004), conforme descrito no texto. Calculam-se as linhas 
cinzas e pretas conforme a relação algébrica entre α e β do objeto. Em seguida, o valor de α é usado 
para delimitar um campo incluindo todas as formas de equilíbrio possíveis para a forma do astro (em 
azul). Valores máximos de φ são estipulados, restringindo mais o campo referido (em roxo). Esse 
campo é então usado para estimar valores de densidade do objeto a partir da equação (1). 

Fonte: Autoria própria. 

 A maioria dos objetos estudados são triaxiais, com 0.3 < α < 0.8 e Ω < ~0.6. Por conta disso, pode-23

se considerar que esses objetos estarão em equilíbrio para valores de Ω inferiores a ~0.65.
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3.2 DETERMINAÇÃO DA FORMA DE CORPOS MENORES A PARTIR DE 

OCULTAÇÕES ESTELARES 

 A determinação da forma de corpos menores a partir de ocultações estelares 

permite obter medições de dimensão com precisão na ordem de quilômetros, e por 

consequência determinar propriedades físicas como densidade e albedo com grande 

acurácia (BRAGA-RIBAS 2013). Outras técnicas atingem precisões de até ~20% do 

tamanho do objeto, ou dezenas a centenas de quilômetros, portanto muito menores 

(MULLER 2018). Atualmente, é um dos únicos métodos que permite detecção de 

atmosferas com pressões na ordem de nanobar por meio de observações a 

distância, fornecendo informações importantes sobre os processos térmicos 

existentes nos corpos observados (BRAGA-RIBAS 2013).  

 A aquisição dos dados não necessita de grandes telescópios, uma vez que 

objetiva-se detectar a ausência de luz de uma estrela provocada pela passagem do 

objeto de interesse e não o brilho do objeto, por vezes muito baixo e de difícil 

detecção (ROMMEL 2018). Além disso, podem ser usados tanto CCDs  como 24

câmeras de vídeo comuns, desde que feitos os devidos ajustes. Isso torna a 

aquisição de dados de ocultação muito versátil, permitindo o uso de telescópios 

pequenos, por vezes móveis, e colaborações com astrônomos amadores por todo o 

mundo (PRIALNIK et al. 2020). 

 Antes de se observar uma ocultação, é necessário fazer uma predição do 

evento. Isso é feito por meio da comparação das posições das estrelas (disponíveis 

com vários graus de precisão em catálogos de posições estelares) e do objeto de 

interesse, dada por sua efeméride  (DESMARS et al. 2015). Com isso, obtém-se 25

um mapa de previsão, que mostra as áreas da superfície da Terra que serão 

cobertas pela sombra gerada pelo objeto ao passar em frente a estrela (Figura 21).  

 Levando em consideração que a distância da estrela ao observador é muito 

maior que a distância do observador ao objeto de interesse, temos que os raios de 

luz emitidos pela estrela comportam-se como raios paralelos, resultando na projeção 

de uma sombra do tamanho real do objeto sobre a Terra. Consequentemente, um 

 CCDs ou dispositivos de carga acoplada são detectores de sinais de alta precisão, capazes de 24

detectar a incidência de fótons pixel a pixel, amplamente utilizados em astronomia observacional. 
Mais detalhes podem ser encontrados em Chromey (2010) e Lesser (2015).

 Efeméride é a trajetória percorrida pelo objeto, ou, em outras palavras, sua posição (e por vezes 25

velocidade) ao longo do tempo. 
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conjunto de observações simultâneas feitas em locais diferentes da Terra 

proporciona um perfil instantâneo do corpo no plano do céu (ROMMEL 2018), 

conforme ilustrado na Figura 22.  
Figura 21 - Exemplo de mapa de predição de ocultação estelar. A trajetória da sombra do objeto está 
representada pelas linhas em preto, e a posição do centro da sombra de minuto em minuto pelos 
pontos vermelhos sobre a linha central. No topo e base do mapa constam informações usadas para 
se localizar o alvo no céu e se registrar as informações de forma apropriada, como data e horário do 
evento, dentre outras. 

Fonte: Autoria própria. 

 A análise é feita mediante obtenção e modelagem de curvas de luz da estrela 

ocultada (ou alvo). Uma curva de luz consiste em um gráfico de luminosidade versus 

tempo (Figura 23a), e é obtida a partir das imagens coletadas na observação de um 

evento ; tais curvas fornecem diversas informações sobre o objeto, como dimensão 26

da linha do perfil do objeto observada no sitio, presença e propriedades da 

atmosfera, e presença de anéis (BRAGA-RIBAS 2013, 2014; ELLIOT 1979). 

Denomina-se imersão quando o alvo é ocultado pelo corpo, e emersão quando volta 

a aparecer ao final do evento (ELLIOT 1979). A precisão na determinação dos 

 Os dados coletados pelos observadores, que no geral consistem em uma série de imagens, são 26

reduzidos à curvas de luz para uma determinada estrela. Por essa razão o método é denominado de 
redução de imagens (ou dados) de ocultações estelares.
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instantes quando esses fenômenos ocorrem afeta diretamente a precisão dos 

valores de dimensão obtidos, pois esses são obtidos a partir da correlação da 

duração da ocultação e da velocidade de passagem da sombra. Cada observador 

obterá um valor de dimensão para uma dada latitude, denominado de corda; 

portanto, ao correlacionar várias cordas, pode-se aproximar a forma do objeto 

ajustando-se uma elipse (Figura 23b). 
Figura 22 - Figura esquemática ilustrando uma ocultação estelar. Por estar muito mais distante do 
observador do que o objeto de interesse, a estrela projeta uma sombra de tamanho real sobre a 
superfície da Terra, o que permite calcular a forma do objeto a partir da detecção de sua sombra em 
diversas posições. 

Fonte: Autoria própria. 
Figura 23 - a) Curva de luz esquemática para uma ocultação central (o centro da sombra é detectado 
pelo observador), para um astro com atmosfera e anel. A queda corresponde ao momento em que o 
astro obstrui a visão da estrela por completo. Notar os picos ocasionados pelo anel e atmosfera. No 
caso de ocultações centrais, a refração da luz da estrela ao passar pela atmosfera gera o flash 
central, de difícil detecção. b) Exemplo de ajuste de elipse para um conjunto de cordas, conforme 
explicado no texto. 

Fonte: a) Elliot (1979); e b) Braga-Ribas et al. (2014). 

 Diversos fatores devem ser levados em consideração ao se usar o método de 

redução de dados de ocultações estelares, tal como imprecisões nas propriedades 

orbitais dos objetos de interesse, imprecisões nas posições das estrelas, 

a) b)
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características dos equipamentos de coleta de dados, dentre outros. Rommel (2018) 

apresenta todas as etapas mencionadas acima em grande detalhe, bem como as 

correções necessárias para se atingir resultados com a maior precisão possível. 

Recomenda-se aos leitores interessados que busquem esse ou outros trabalhos, 

como, Benedetti-Rossi (2016) e Braga-Ribas (2013). 

3.3 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA DETERMINAR A FORMA DE CORPOS 

MENORES  

 A forma de corpos menores também pode ser medida a partir do estudo da 

luz refletida por eles. De acordo com Thirouin (2013), um objeto em rotação vai, de 

modo geral, produzir variações de brilho que podem ser medidas sob a forma de 

uma curva de luz. No caso, são obtidas curvas de luz de rotação, determinadas a 

partir da variação periódica da luminosidade do astro (decorrente da sua rotação) 

em função do tempo.  

 As variações de luminosidade podem ter várias causas, como variações de 

albedo superficial , formas não esféricas, ou quando há dois corpos muito próximos 27

(THIROUIN 2013). Variações de albedo estão diretamente ligadas a variações 

composicionais na superfície, uma vez que materiais diferentes tem taxas de 

absorção da radiação incidente diferentes. Como astros dificilmente tem superfícies 

homogêneas, espera-se que variações de albedo sempre estejam presentes. 

Variações decorrentes de formas não esféricas estão ligadas a variações do perfil 

observado do astro. Como anteriormente discutido, corpos em rotação sofrem 

deformação e assumem formas de equilíbrio diferentes de uma esfera, que 

genericamente podem ser elipsóides oblatos ou triaxiais (TANCREDI & FAVRE 

2008). No caso de elipsóides oblatos, a forma do perfil observado dependerá apenas 

do ângulo de inclinação do eixo de rotação do corpo em relação ao observador, que 

não muda em função da rotação. Portanto, para um corpo com superfície 

homogênea, não haverá variação de luminosidade em função da rotação. No caso 

de corpos triaxiais com superfície homogênea, a forma do perfil mudará em função 

 Albedo é a fração da luz estelar incidente refletida por um objeto. A fração da radiação não refletida 27

é absorvida pelo corpo, e varia conforme o material. A análise espectral da luz refletida permite obter 
informações acerca da composição da superfície, como tipo de cobertura superficial ou propriedades 
atmosféricas, dentre outras (Coakley 2002). No caso de corpos menores, é usada para determinar 
suas prováveis composições superficiais.
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da rotação, resultando em dois picos na curva de luz de rotação equivalentes aos 

dois momentos em que o plano definido pelos eixos menores está de frente para o 

observador (Figura 24). Variações ligadas a binários também estão relacionadas ao 

perfil observado, e não serão tratadas nesse trabalho.  
Figura 24 - Ilustração de curva de luz de rotação (magnitude vs. tempo) para corpos triaxiais, com 
a>b>c e eixo de rotação coincidente com c. Notar a presença de dois picos, decorrentes da mudança 
da forma do perfil observado.  

Fonte: Thirouin (2013).  

 Os mecanismos mencionados acima agem simultaneamente, tornando a 

avaliação por vezes difícil na prática. De modo geral, para uma rotação completa do 

objeto, espera-se uma curva de luz com dois picos de luminosidade (não 

necessariamente de mesma intensidade) para corpos triaxiais (Figura 24), e uma 

curva de luz com um só pico para elipsóides oblatos; em outras palavras, assume-se 

que curvas com dois picos se devem a forma do objeto, enquanto que curvas com 

um só pico resultam de variações de albedo (THIROUIN 2013). No caso de TNOs, 

espera-se que variações de albedo decorrentes de feições superficiais sejam baixas, 

no geral em torno de 0,1 mag ou sutilmente superiores (THIROUIN et al. 2010). 

Variações maiores no geral são decorrentes da forma do corpo, portanto espera-se 

que as amplitudes das curvas de luz possam ser usadas de forma relativamente 

confiável para a distinção entre curvas com um ou dois picos. Diversos trabalhos 

(e.g. DUFFARD et al. 2009, THIROUIN et al. 2010, THIROUIN 2013) constataram 

que amplitudes inferiores ou iguais a 0,15 mag podem ser consideradas como de um 

só pico (i.e. devido a variações de albedo), enquanto que amplitudes superiores a 

0,15 mag podem ser consideradas como de dois picos (i.e. devido a forma). 
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3.4 OUTRAS FORMAS DE DETERMINAR AS PROPRIEDADES FÍSICAS DE 

CORPOS MENORES 

 Existem outras formas de se determinar propriedades físicas de corpos 

menores além das descritas anteriormente. Os dois principais métodos envolvem o 

uso de curvas de luz de rotação para determinação da razão entre os eixos, e 

análises de perturbações orbitais em astros próximos (como luas) para determinação 

de massa. 

 A determinação do tamanho relativo entre os eixos de um objeto a partir de 

sua curva de luz de rotação, em sua versão mais simples, envolve usar os intervalos 

de tempo entre picos da curva de luz para estimar o período de rotação, e as 

variações entre picos de brilho para estimar a relação entre os semi-eixos do corpo, 

que é assumido como triaxial e com rotação ao redor do menor eixo (LACERDA & 

JEWITT 2007). De modo qualitativamente similar aos métodos propostos por 

Holsapple (2001, 2004, 2007), considera-se que o corpo está em forma de equilíbrio. 

Devido a restrição do comportamento fluido, as formas possíveis restringem-se a 

família de elipsóides de Maclaurin para baixas taxas de rotação, e Jacobi para altas 

(LACERDA & JEWITT 2007, TANCREDI & FAVRE 2008). A partir do período de 

rotação e relação entre os semi-eixos, é possível estimar limites inferior e superior 

para a densidade do corpo, que permitem fazer inferências sobre sua composição 

em termos gerais (e.g. composição dominada por rocha ou gelo). Detalhes acerca 

das etapas de tratamento de dados envolvidas podem ser encontradas em trabalhos 

como Thirouin (2013) e Lacerda & Jewitt (2007). 

 O volume dos objetos pode ser determinado de várias formas, como a partir 

da modelagem de re-emissão de radiação na faixa do infra-vermelho distante 

(MULLER 2018), da Infrared Astronomical Satellite (IRAS) Minor Planet Survey 

(TEDESCO et al. 1992, apud BRITT et al. 2002), de dados obtidos usando óptica 

adaptativa, ou mesmo imageamento direto por sondas espaciais (BRITT et al. 2002). 

A massa, por sua vez, pode ser determinada a partir do estudo de perturbações 

orbitais em outros astros ou em sondas espaciais. No caso de asteróides, as 

principais técnicas envolvem o estudo de perturbações orbitais em sondas espaciais, 

movimento orbital de satélites naturais, e interações gravitacionais entre asteróides 

(BRITT et al. 2002). O uso dessas técnicas torna-se muito mais restrito no caso de 
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TNOs. Esses astros no geral estão muito distantes uns dos outros, o que torna 

perturbações orbitais causadas por “vizinhos” praticamente imperceptíveis, e 

portanto sem aplicabilidade prática. Medidas obtidas por sondas podem ser obtidas, 

e, embora precisas, são consideravelmente raras, o que torna esse método de difícil 

aplicação. Além disso, um número considerável desses objetos possui satélites, 

sendo portanto a melhor maneira para se determinar sua massa (PRIALNIK et al. 

2020). Para todos os demais corpos, i.e. aqueles sem determinações de massa 

confiáveis, estimativas de densidade podem ser obtidas a partir de métodos como o 

proposto aqui, desde que sejam feitas suposições acerca de seus estados de 

equilíbrio. 

3.5 SISTEMÁTICA DE TRABALHO 

 Os valores de dimensões dos corpos estudados (i.e. semi-eixos a, b e c), e 

de outras propriedades físicas, como massa, densidade e período de rotação, foram 

tirados da bibliografia ou obtidos a partir da análise de ocultações estelares por 

integrantes do grupo de pesquisa do orientador Felipe Braga-Ribas. Eles foram 

usados para se fazer a avaliação das formas de equilíbrio e para estimar parâmetros 

relacionados a resistência interna dos materiais (i.e. ângulo de atrito interno) que 

compõem os objetos de estudo, bem como para se fazer estimativas de densidade 

nos casos em que a massa dos objetos era desconhecida. Todos os valores 

utilizados ou obtidos foram resumidos na forma de tabelas, disponíveis no texto 

(mais detalhes na sessão 4 ANÁLISES DE EQUILÍBRIO DE CORPOS MENORES).  

 A aplicação do método descrito anteriormente se fez a partir da criação de 

programas em Python 3. Optou-se por essa linguagem por sua grande versatilidade, 

ampla disponibilidade de material de apoio (como documentações detalhadas e 

tutoriais), e grande variedade de pacotes de funções disponíveis gratuitamente 

(SUMMERFIELD 2008). Sua característica modular, que permite dividir tarefas 

complexas em módulos menores e consequentemente aumentar progressivamente 

o nível de complexidade das operações realizadas, também foi um fator decisivo na 

escolha. A programação se deu em grande parte utilizando a interface jupyter 

notebook, que permite dividir o programa em blocos e executá-los um a um de forma 
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independentemente, tornando o processo de identificação de erros e otimização 

mais eficiente.  

 Conclusões acerca da geologia dos corpos menores foram feitas mediante 

comparação a estudos anteriores baseados em análogos (mais detalhes na sessão 

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOLOGIA DE CORPOS MENORES). No caso 

dos TNOs, foco desse trabalho, os mais importante foram Plutão e Caronte, por 

serem os únicos TNOs cuja história geológica é conhecida em detalhe suficiente 

para permitir comparações úteis. O vasto repertório de dados científicos coletados 

pela sonda New Horizons, que inclui imagens de alta resolução de suas superfícies, 

permitiu traçar hipóteses relacionadas às suas histórias geológicas e verificar a 

veracidade de modelos previamente desenvolvidos  
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4 ANÁLISE DE EQUILÍBRIO DE CORPOS MENORES 

 Nove astros foram analisados, sendo eles os TNOs Plutão, Quaoar, Haumea 

e 2003 VS2, os centauros 2002 GZ32 e Chariklo, e os ateróides Ceres, Vesta e 

Lutetia. Destes, Plutão, Ceres, Vesta e Lutetia foram alvos de missões de 

exploração espacial, tornando seu estudo de particular interesse. Plutão foi visitado 

pela sonda New Horizons, o que permitiu um grande entendimento de suas 

características físicas e história geológica (NIMMO et al. 2016, STERN et al. 2016); 

por conta disso, representa um análogo de importância impar para o estudo de 

KBOs. Ceres, embora seja um asteróide, tem composição similar aos maiores TNOs 

(ERMAKOV et al. 2017); sua posição muito mais próxima a Terra, e consequente 

maior facilidade de acesso, configuram-o como um potencial análogo de grande 

importância. Por fim, Vesta e Lutetia têm propriedades físicas distintas dos demais 

astros estudados (i.e. tamanho menor e composição silicática), permitindo testar a 

versatilidade do método de análise utilizado. 

4.1 QUAOAR 

 Descoberto em 2002 e originalmente denominado 2002 LM60, (5000) Quaoar 

(Figura 25) é um KBO particularmente brilhante, com orbita de período de ~287 

anos, inclinação de ~7º98’’ e semi-eixo maior de ~43.5 UA (BROWN & SUER 2007, 

BROWN & TRUJILLO 2004). Através da determinação do período e semi-eixo 

orbitais de sua lua, Weywot, foi possível estabelecer a massa do TNO com 

considerável precisão (FRASER et al. 2013, VACHIER et al. 2012). Análises de seu 

espectro infra-vermelho próximo indicam que a superfície do astro contém gelo 

cristalino de água, e voláteis como metano, etano e possivelmente outros 

hidrocarbonetos; isso, juntamente com seu tamanho e massa, permite considerá-lo 

como pertencente a uma classe de KBOs de tamanho intermediário, que perderam 

algumas espécies de voláteis (e.g. N2) ao longo de sua evolução (SCHALLER & 

BROWN 2007). Acredita-se que possa ter uma atmosfera tênue composta 

majoritariamente por CH4, embora não tenha sido detectada para pressões 

superiores a 21 nanobares (BRAGA-RIBAS et al. 2013); atualmente, é tido como 
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geologicamente inativo, embora processos de diferenciação sejam tidos como muito 

prováveis em seu passado (FRASER et al. 2013, SCHALLER & BROWN 2007).   
Figura 25 - a) Representação artística; e b) imagem de satélite de (5000) Quaoar e sua lua, Weywot.  

Fonte: a) NASA (2020); e b) Hubble Space Telescope (2006). 

 Os dados usados para a análise de equilíbrio de Quaoar foram retirados de 

Braga-Ribas et al. (2013), e estão resumidos na Tabela 5; foram usados os 

resultados obtidos para a solução de Maclaurin, a mais provável de acordo com os 

autores. Os valores para as dimensões e densidade foram calculados partindo do 

pressuposto que o astro está em equilíbrio e apresenta comportamento fluido, 

portanto assumindo forma de elipsóide de Maclaurin. Isso permite validar o método 

de Holsapple (2004), uma vez que o ele só se provará válido se a análise de 

equilíbrio feita com valores obtidos considerando o corpo com forma de elipsóide de 

Maclaurin chegarem a mesma conclusão, i.e. que o objeto está em equilíbrio e 

apresenta comportamento fluido muito próximo a fluido (φ próximo a 0º). Por conta 

da natureza semi-quantitativa do método, pequenas divergências são acomodadas 

sem comprometer as confiabilidade das conclusões. 

 Os dados da Tabela 5 foram usados para calcular um gráfico de estabilidade 

para Quaoar (Figura 26a). Três pontos foram calculados e plotados sobre curvas de 

Ω vs. α, correspondendo aos valores médio (em azul), mínimo (em vermelho) e 

Tabela 5 - Dados usados para a análise de equilíbrio de Quaoar

semi-eixos (km)
α β P (h) ρ (kg/m³) φ (º)

a b c

581 +12 
-8 581 +12

-8 529 +6
-20 0.9110 +0.0234

-0.0526 1 8.839 ±0.002

1990 ±460

~ 0
~1600 +1650

- 650

Fonte: em negrito: este trabalho; todos os demais: Braga-Ribas et al. (2013)
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máximo (em verde) de densidade. O ponto correspondente ao valor médio de 

densidade encontra-se sobre a curva φ = 0º, indicando que o objeto apresenta 

comportamento fluido; portanto, pode-se concluir que Quaoar assume forma de 

equilíbrio de Maclaurin.  

 Os valores de dimensão e período de rotação foram então usados para se 

estimar a densidade de Quaoar, objetivando reassegurar a validade do método. 

Primeiramente, fez-se uma estimativa partindo do pressuposto de que ele está em 

equilíbrio e apresenta φ entre 0 e 5º. De acordo com essa análise, o objeto poderia 

ter qualquer densidade entre 500 e 5000 kg/m³, o que pouco diz sobre suas 

propriedades; disso concluiu-se que a faixa de φ considerada incialmente é muito 

ampla. Um nova análise foi feita, considerando φ de 0º, da qual resultou uma 

estimativa muito mais precisa de densidade: de acordo com o gráfico calculado 

(Figura 26b), o objeto tem densidade de ~1600 +1650 -650 kg/m³. Como os valores 

obtidos são relativamente próximos aos medidos por Braga-Ribas et al. (2013), 

concluiu-se que a abordagem é válida.  
Figura 26 - Gráficos de Ω vs. α, nos quais as curvas cinzas correspondem a diferentes ângulos de 
atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da curva de 0º). A 
linha preta corresponde ao limite de estabilidade, e a linha de φ = 0º corresponde a família de 
elipsóides de Maclaurin. Os pontos coloridos e barras de erro associadas foram obtidos calculando os 
valores de α e Ω para o objeto a) usando os conjuntos de dados 2 da Tabela 5.1, para os valores de 
densidade médio (em azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde); e b) usado para estimar a 
densidade do astro. O gráfico da esquerda indica que Quaoar tem comportamento fluido, assumindo 
forma de Maclaurin. O da direita permite estimar densidade de ~1600 +1650 -650 kg/m³ para o astro, 
que, por ser relativamente próxima aos valores de Braga-Ribas et al. (2013), valida o método. 

Fonte: Autoria própria. 

 Como anteriormente mencionado, Quaoar é classificado como um KBO de 

tamanho intermediário, tendo retido alguns dos tipos de voláteis originalmente 

incorporados durante sua acreção (SCHALLER & BROWN 2007). Acredita-se que 

objetos dessa dimensão tenham acumulado calor suficiente em seus interiores para 

gerar diferenciação, resultando na formação de um núcleo rochoso envolto por uma 

a) b)
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camada de gelo (FRASER et al. 2013). Dependendo do regime térmico do astro 

(mais detalhes na sessão 5.1 FORMAS DE EQUILÍBRIO E GEOLOGIA DE TNOS E 

CENTAUROS), água líquida pode ter existido preenchendo fraturas, ou sob a forma 

de bolsões ou camadas com extensões consideráveis. A possível presença de 

metano (CH4) favorece a existência de moléculas orgânicas complexas, que 

certamente estariam presentes nas fases líquidas, e, portanto, favorece a 

possibilidade de existência de ambientes capazes de sustentar vida em algum ponto 

na história geológica do TNO (JOURNAUX et al. 2017, NEVEU et al. 2017, NOACK 

et al. 2016). Além disso, o regime térmico pode ter favorecido a ocorrência de 

criovulcanismo, uma vez que as temperaturas necessárias para desencadear tais 

processes são facilmente atingidas mesmo assumindo-se as menores 

concentrações de elementos radiogênicos (os principais responsáveis pelo 

aquecimento interno desse tipo de astro), embora evidências claras ainda sejam 

desconhecidas (SHCHUKO et al. 2014). 

4.2 HAUMEA 

 Descoberto em 2003 e originalmente nomeado 2003 EL61, Haumea (Figura 

27) é um dos quatro planetas anões situados no Cinturão de Kuiper, merecendo 

destaque por conta de seu elevado achatamento e grande velocidade de rotação 

(BROWN et al. 2007, RABINOWITS et al. 2006). Tem orbita estável com período de 

~283 anos, inclinação de ~28º, semi-eixo maior de ~43.3 UA, e excentricidade de 

0.19 (RABINOWITS et al. 2006); sua superfície é coberta majoritariamente por gelo 

cristalino de água, embora sua densidade elevada indique a existência de materiais 

mais densos em seu interior (ORTIZ et al. 2017). Tem um anel com cerca de 70 km 

de largura, situado a ~2281 km do corpo principal, sua descoberta foi de grande 

importância por sido o segundo anel detectado ao redor de um astro que não fosse 

um planeta (ORTIZ et al. 2017). Possui dois satélites, Hi’iaka (o maior) e Namaka (o 

menor), que permitiram a determinação de sua massa com grande precisão 

(BROWN et al. 2006, RAGOZZINE & BROWN 2009). 

 Os dados utilizados para a análise de equilíbrio estão resumidos na Tabela 6, 

obtidos por Ortiz et al. (2017) a partir de ocultações estelares e de curvas de luz de 
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rotação. Foi usada massa de 4.006 ± 0.04 x1021 kg, obtida através do estudo dos 

regimes orbitais de suas luas (RAGOZZINE & BROWN 2009). 
Figura 27 - Representação artística de Haumea. Notar a forma bastante achatada, quase oval, e o 
anel efêmero que o circunda.  

Fonte: Instituto de Astrofísica de Andaluzia (2017).  

 Os dados da Tabela 6 foram utilizados para calcular um gráfico de 

estabilidade para Haumea (Figura 28a). Como no caso de Quaoar, três pontos foram 

calculados e plotados sobre curvas de Ω vs. α, correspondendo aos valores médio 

(em azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde) de densidade. O ponto 

calculado para densidade média encontra-se sobre a curva de φ = 0º, indicando que 

o objeto apresenta comportamento fluido; os pontos calculados para as densidades 

mínima e máxima encontram-se respectivamente acima e abaixo dessa curva, mas 

ainda dentro das curvas de φ = 5º, indicando comportamento próximo a um fluido (φ 
< 5º). Contudo, nenhum deles coincide com o ponto correspondente ao elipsóide de 

Jacobi (intersecção das linhas pretas), indicando que Haumea, embora em equilíbrio 

e possivelmente com comportamento fluido, não assume forma de Jacobi.  

Tabela 6 - Dados usados para a análise de equilíbrio de Haumea

semi-eixos (km)
α β P (h) ρ (kg/m³) φ (º)

a b c

1161¹ ±30 852¹ ±4 513¹ ±16 0.442¹ +0.016
-0.017 0.734¹ 3.915341² ±0.000005

1885¹ ±80

< 5
~1900 +410

-250

Fonte: ¹ Ortiz et al. (2017); ² Santos-Sanz et al. (2018); em negrito: este trabalho
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 Os valores de dimensão e período de rotação foram então usados para se 

estimar a densidade de Haumea, objetivando novamente verificar a validade do 

método. Partiu-se do pressuposto de que o astro está em equilíbrio, com 

comportamento fluido ou próximo a fluido (φ < 5º). Com base nisso, foi calculado um 

gráfico de estabilidade (Figura 28), que permite inferir densidade de ~1900 +410 

-250 kg/m³ para φ = 0º para o objeto. Como os valores obtidos são muito próximos 

aos medidos por Ortiz et al. (2017), concluiu-se que a abordagem é válida. 

 Os gráficos de estabilidade (Figura 28) indicam que Haumea é um elipsóide 

triaxial em equilíbrio, com comportamento fluido ou quase fluido. Poucos materiais 

geológicos conhecidos apresentam esse tipo de comportamento, sendo água, tanto 

em estado líquido como gasoso, e outros voláteis como metano, monóxido de 

nitrogênio, monóxido de carbono e salmouras  os mais comumente detectados em 28

TNOs (DELSANTI & JEWITT 2006, apud SHCHUKO et al. 2014). Sua superfície é 

coberta por gelo puro de água (PINILLA-ALONSO et al. 2009), com alguma 

heterogeneidade (possivelmente uma região mais escura ou avermelhada) indicada 

pelos dois picos de intensidades diferentes em seu espectro de refletância 

(SANTOS-SANZ et al. 2018). Isso, somado a sua densidade (Tabela 6), indica que o 

objeto tem quantidade significativa de materiais mais densos em sua composição 

global, possivelmente sob a forma de um núcleo rochoso (ORTIZ et al. 2017). 

Portanto, um modelo de duas camadas como o proposto por Dunham et al. (2019) é 

provável, especialmente levando-se em consideração que um objeto com núcleo 

rochoso envolto por um manto de gelo não assume uma forma de equilíbrio igual a 

um elipsóide de Jacobi. 

 Uma camada externa rica em gelo explica o comportamento similar ao de um 

fluido indicado pelos gráficos de estabilidade (Figura 28), e fornece importantes 

indícios sobre a evolução do objeto. De acordo com Barucci et al. (2011), espera-se 

que objetos de maiores dimensões tenham retido a maioria dos tipos de voláteis 

disponíveis durante sua formação, e que, portanto, tenham maior variedade de 

feições superficiais. Nesse contexto, a dominância de gelo de água na superfície de 

Haumea e a ausência de indicativos da presença de moléculas orgânicas complexas 

(PINILLA-ALONSO et al. 2009) pode implicar a ocorrência de processos de 

 Salmouras (ou brines), são soluções hiper-salinas formadas por água e sais (e.g. NaCl), cuja 28

ocorrência fora da Terra é inferida em locais como a superfície de Marte (Massé et al. 2016) e 
sistemas aquosos onde há contato direto entre água líquida e substrato rochoso (Journaux et al. 
2017).
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renovação superficial significativamente pervasivos em seu passado geológico. A 

falta de amônia implica a improbabilidade de ocorrência de criovulcanismo 

(STEVENSON 2004), favorecendo proposições alternativas para formação de 

Haumea e objetos próximos, como a teoria do grande impacto de Brown et al. 

(2007). De acordo com essa teoria, o impacto que originou o grupo teria produzido 

um aumento de temperatura suficiente para levar a cristalização de grande volume 

de gelo de água, até então em estado amorfo, que teria sido erodido e redistribuído 

por toda a superfície do astro (STERN 2002); isso teria resultado na formação de 

uma camada global de gelo de água, preservada desde então. Esse processo, 

conjuntamente a um histórico de colisões menores, teria levado a uma perda 

progressiva de voláteis sobretudo na superfície, dado que o impacto inicial tenha 

ocorrido há mais de 100 Ma (PINILLA-ALONSO et al. 2009). 
Figura 28 - Gráficos de Ω vs. α para Haumea, nos quais as curvas cinzas correspondem a diferentes 
ângulos de atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da 
curva de 0º). As linhas pretas representam os limites entre os casos 1-6 da Tabela 4; sua intersecção 
corresponde a um elipsóide de Jacobi para o valor de β em questão. Os pontos coloridos e barras de 
erro associadas foram obtidos calculando os valores de α e Ω para o objeto usando a) os conjuntos 
de dados da Tabela 6; e b) usados para estimar a densidade, para os valores médio (em azul), 
mínimo (em vermelho) e máximo (em verde). O gráfico da esquerda indica que Haumea é um 
elipsóide triaxial em equilíbrio, porém com forma diferente de um elipsóide de Jacobi. O gráfico da 
direita foi usado para estimar a densidade de ~1900 +410 -250 kg/m³; os valores obtidos são muito 
próximos aos medidos por Ortiz et al. (2017), portanto validando o método. 

Fonte: Autoria própria. 

 A vasta abundância de água também é interessante sob a perspectiva de 

habitabilidade. Acredita-se que a camada de gelo externa de Haumea corresponda a 

cerca de 17% de seu volume, com espessura estimada entre 71 e 170 km. Isso, 

conjuntamente à sua densidade média, indica a existência de um núcleo rochoso de 

alta densidade, possivelmente composto por silicatos hidratados como caolinita 

(DESCH & NEVEU 2015, DUNHAM et al. 2019). A existência de minerais hidratados, 

por sua vez, implica a ocorrência de serpentinização, somente possível se há 

contato direto entre água líquida e rocha (DUNHAM et al. 2019, NOACK et al. 2016). 

a) b)
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Consequentemente, a existência de quantidades significativas de água líquida, 

preenchendo poros e fraturas, em bolsões, ou mesmo sob a forma de estratos de 

espessura considerável, parece provável. O processo de serpentinização teria 

ocorrido ao longo de centenas de milhões de anos, durante os quais o ambiente nos 

entornos da interface rocha-água teria sido potencialmente habitável (DUNHAM et 

al. 2019). Dependendo do regime térmico de Haumea, é possível que camadas de 

água líquida de espessuras consideráveis ainda existam, talvez capazes de 

sustentar vida, tornando missões futuras de particular interesse. 

4.3 2003 VS2 

 Descoberto em 2003 pelo Near Earth Satellite Tracking (NEAT), 2003 VS2 

(Figura 29a) é um TNO sem satélites naturais conhecidos (BENEDETTI-ROSSI et al. 

2019). Estudos de seu espectro infra-vermelho próximo indicam que o astro 

apresenta quantidades significativas de gelo de água em sua superfície (SANTOS-

SANZ et al. 2018). Sua curva de luz de rotação (Figura 29b), dotada de dois picos 

de intensidades diferentes, indica que o objeto é um elipsóide triaxial (BENEDETTI-

ROSSI et al. 2019), sendo que a diferença de intensidade entre os picos 

possivelmente decorre de variações de albedo em sua superfície. 
Figura 29 - a) 2002 VS2 conforme observado por um telescópio, não passando de um ponto de luz 
sem feições superficiais distinguíveis. b) Curva de luz de rotação de 2002 VS2, modelada a partir de 
observações de três noites distintas.  

Fonte: a) Hubble Space Telescope (2005); e b) Benedetti-Rossi et al. (2019). 

  Os resultados de Benedetti-Rossi et al. (2019), obtidos a partir de ocultações 

estelares e resumidos na Tabela 7, foram usados como base para a análise de 

equilíbrio. Partiu-se do pressuposto que o objeto é um elipsóide triaxial, conforme 

a) b)
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indicado por sua curva de luz de rotação (Figura 29b), e está em equilíbrio. Por 

conta do astro não ter satélites conhecidos (SANTOS-SANZ et al. 2018), estimativas 

de massa, e portanto de densidade, estavam indisponíveis; por isso, o método de 

Holsapple (2004) foi usado apenas para se estimar a densidade global. 

 Os valores de α, β e P foram usados para calcular um gráfico de estabilidade 

para VS2 (Figura 30), por sua vez usado para estimar valores médio (em azul), 

mínimo (em vermelho) e máximo (em verde) de densidade. Segundo essa análise, 

VS2 tem densidade de ~1050 +250 -220 kg/m³ considerando comportamento global 

próximo a fluido (φ < 5º), e forma de equilíbrio diferente de um elipsóide de Jacobi. A 

estimativa de densidade obtida, com limite inferior razoavelmente inferior à da água, 

indica que o astro apresenta significativa porosidade residual, podendo chegar a 

valores próximos a 10% ou até mesmo superiores (mais detalhes na sessão 5.1.2 

Porosidade interna e reologia de misturas de gelo e rocha). 
Figura 30 - Gráficos de Ω vs. α para 2003 VS2, onde as curvas cinzas correspondem a diferentes 
ângulos de atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da 
curva de 0º). As linhas pretas representam os limites entre os casos 1-6 da Tabela 4; sua intersecção 
corresponde a um elipsóide de Jacobi para o valor de β em questão. Os pontos coloridos e barras de 
erro associadas foram obtidos calculando os valores de α e Ω para o objeto usando os dados da 
Tabela 7, para os valores de densidade médio (em azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde) 
considerando comportamento fluido (φ < 5º). O gráfico de VS2 foi usado para estimar sua densidade, 
de ~1050 +250 -220 kg/m³. 

Fonte: Autoria própria. 

 O espectro infra-vermelho próximo de VS2  indica quantidades significativas 

de gelo de água em sua superfície (SANTOS-SANZ et al. 2018), o que acarreta a 

possibilidade de existência de camadas de água líquida em algum momento de seu 

Tabela 7 - Dados usados para a análise de equilíbrio de 2003 VS2

semi-eixos (km)
α β P (h) ρ (kg/m³) φ (º)

a b c

313.8 ±7.1 265.5 +8.8
-0.8 247.3 +26.6

-43.6 0.788 +0.085
-0.139 0.846 7.4175285 ±0.00001 ~1050 +250

-220 < 5

Fonte: em negrito: este trabalho; todos os demais: Benedetti-Rossi et al. (2019)
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passado a depender de sua composição e regime térmico (mais detalhes na sessão 

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOLOGIA DE CORPOS MENORES). Contudo, a 

escassez de dados, sobretudo de imagens de alta resolução de sua superfície, 

impede a verificação e detalhamento dessas interpretações.  

4.4 2002 GZ32 

 Descoberto em 2002 do Observatório Mauna Kea, (956260) 2002 GZ32 é um 

centauro alongado de dimensões particularmente grandes (SANTOS-SANZ et al. 

2020). Tem período rotacional de 5.80 ± 0.05 horas (DOTTO et al. 2008), e 

superfície com quantidades significativas de gelo de água (BARKUME et al. 2008). 

Seu estudo é de particular importância por ser um dos seis centauros com dados de 

ocultação registrados, dos quais apenas quatro (GZ32, Chariklo, Chiron e Bienor) têm 

mais de uma corda (BRAGA-RIBAS et al. 2019, ORTIZ et al. 2019). 

 A análise de equilíbrio do astro foi baseada em dados obtidos a partir de 

ocultações estelares disponíveis na Tabela 8. As dimensões do corpo, usadas para o 

cálculo dos parâmetros α e β, foram obtidas a partir de redução de uma ocultação 

estelar (SANTOS-SANZ et al. 2020); o período de rotação foi obtido a partir da curva 

de luz de rotação (DOTTO et al. 2008). A ausência de satélites torna a estimativa de 

valores de massa, e consequentemente de densidade, difícil. Dotto et al (2008) 

apresenta duas estimativas: 1160-1520 kg/m³, baseada no formalismo de 

Chandrasekhar (1987, apud DOTTO et al. 2008), porém incompatível para um corpo 

fluido em equilíbrio (DOTTO et al. 2008); e 370 kg/m³, baseada nas equações de 

Pravec & Harris (2000, apud DOTTO et al. 2008), pontuado como improvável por ser 

muito baixo. Por conta disso, o método de Holsapple (2004) foi usado para se 

estimar a densidade global do astro, partindo do pressuposto de que o corpo está 

em equilíbrio. 

Tabela 8 - Dados usados para a análise de equilíbrio de 2002 GZ32
semi-eixos (km)

α β P (h) ρ (kg/m³) φ (º)
a b c

172.5¹ 152.5¹ 70¹ 0.40581 0.88411 5.802 ±0.03
~770 ±110 < 5

1160 a 1520² 5 a 10

Fonte: 1 Santos-Sanz et al. (2020), 2 Dotto et al. (2008); em negrito: este trabalho
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Figura 31 - Gráficos de Ω vs. α para 2002 GZ32, nos quais as curvas cinzas correspondem a 
diferentes ângulos de atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a 
partir da curva de 0º). As linhas pretas representam os limites entre os casos 1-6 da Tabela 4; sua 
intersecção corresponde a um elipsóide de Jacobi para o valor de β em questão. Os pontos coloridos 
foram obtidos calculando os valores de α e Ω para o objeto usando os dados da Tabela 8, 
considerando valores médio (em azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde) de densidade. O 
gráfico a) foi usado para estimar a densidade do astro, de ~770 ±110 kg/cm³. O gráfico b) foi feito 
considerando densidade entre 1160 e 1520 kg/m³ (DOTTO et al. 2008), e indica que o objecto tem φ 
entre 5 e 15º. Ambos apontam que 2002 GZ32 está em equilíbrio. 

Fonte: Autoria própria. 

 Os valores de α, β e P foram usados para calcular um gráfico de estabilidade 

para GZ32 (Figura 31a), por sua vezusado para estimar valores médio (em azul), 

mínimo (em vermelho) e máximo (em verde) de densidade. De acordo com essa 

análise, GZ32 tem densidade de ~770 ±110 kg/m³ considerando comportamento 

global próximo a fluido (φ < 5º), e forma de equilíbrio diferente de um elipsóide de 

Jacobi. Como no vaso de VS2, a estimativa de densidade obtida, razoavelmente 

inferior à da água mesmo em seu limite superior, indica que o astro apresenta 

significativa porosidade residual, possivelmente atingindo valores próximos ou 

superiores a 10% (mais detalhes na sessão 5.1.2 Porosidade interna e reologia de 

misturas de gelo e rocha). Um segundo cenário foi considerado (Figura 31b), usando 

densidade entre 1160 e 1520 kg/m³ (DOTTO et al. 2008). De acordo com ele, o 

objeto está em equilíbrio, com φ entre 5 e 15º, embora os valores sejam 

incompatíveis com a composição de gelo e rocha esperada (BARKUME et al. 2008). 

4.5 CHARIKLO 

 Descoberto em 1997 e originalmente nomeado 1997 CU26, 10199 Chariklo 

(Figura 32) é o maior centauro conhecido, e um dos dois corpos menores com de 

anéis detectados de forma não ambígua. Possui dois anéis densos, compostos ao 

menos parcialmente por gelo de água, com espessuras de ~7 e ~3 km, e raios 

a) b)
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orbitais de 391 e 405 km respectivamente; foi o primeiro sistema de anéis detectado 

em um objeto que não fosse um planeta, representando uma importante quebra de 

paradigma acerca de processos de formação e evolução de corpos planetários 

(BRAGA-RIBAS et al. 2014). 
Figura 32 - Concepção artística do centauro Chariklo. Notar a presença dos anéis, pela primeira vez 
detectados ao redor de um objeto que não fosse um planeta.  

Modificado de: Davis (2014). 

 Os dados usados para a análise de equilíbrio estão resumidos na Tabela 9. 

Foram usados três conjuntos de valores para as dimensões do corpo, 

correspondentes as três soluções propostas por Leiva et al. (2017) a partir de dados 

de ocultações estelares; cada solução assume uma forma diferente para Chariklo, 

sendo elas: i) elipsóide de Maclaurin; ii) elipsóide de Jacobi; e iii) elipsóide triaxial ou 

elipse. Para os casos Maclaurin e Jacobi, foi dada preferência aos valores de 

densidade propostos pelos autores; o caso Elipse (objeto triaxial) foi usado para se 

estimar a densidade a partir do método de Holsapple (2004). Foi considerado um só 

valor para o período de rotação, de 7.0040 ± 0.0036 horas (LEIVA et al. 2017). 

 Os dados da Tabela 9 foram usados para calcular gráficos de estabilidade 

para Chariklo (Figura 33). Para cada gráfico, três pontos foram calculados e plotados 

sobre curvas de Ω vs. α, correspondendo aos valores médio (em azul), mínimo (em 

vermelho) e máximo (em verde) de densidade. As quatro análises indicam que 

Chariklo está em equilíbrio, com valores baixos de φ (nunca muito superiores a 5º) 
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e, portanto, comportamento fluido ou quase fluido. A análise para a solução 

Maclaurin (Figura 33a) indica que o objeto apresenta forma de equilíbrio 

correspondente a um elipsóide de Maclaurin, porém apenas dentro da margem de 

erro inferior para o valor de densidade. A análise para a solução Jacobi (Figura 33b) 

indica forma diferente de um elipsóide de Jacobi (cruzamento das linhas pretas) para 

os valores utilizados. As duas análises usaram valores para forma obtidos partindo-

se do pressuposto de que o objeto está em equilíbrio; portanto, permitiram validar a 

abordagem, uma vez que também indicam equilíbrio. A terceira análise foi feita para 

estimar qual a densidade necessária para que o objeto assuma forma de Jacobi 

(Figura 33c), e indica densidade de ~600 kg/m³; a divergência em relação ao valor 

proposto por Leiva et al. i(2017) possivelmente decorre do fato dos autores se 

basearem no formalismo de Chandrasekhar (1969), diferente do usado como base 

para o presente estudo . Por fim, a análise para a solução Elipse (Figura 33d) indica 29

que o objeto está em forma de equilíbrio diferente de um elipsóide de Jacobi, com 

densidade estimada de ~800 +320 -180 kg/m³ para comportamento global próximo a 

fluido (φ < 5º). 

 Assim como nos casos de VS2 e GZ32, as estimativas de densidade obtidas 

para Chariklo, razoavelmente inferiores à da água, indicam que o astro apresenta 

significativa porosidade residual, possivelmente atingindo valores próximos ou 

superiores a 10% (mais detalhes na sessão 5.1.2 Porosidade interna e reologia de 

misturas de gelo e rocha). 

Tabela 9 - Dados usados para a análise de equilíbrio de Chariklo

caso
semi-eixos (km)

α β P (h) ρ (kg/m³) φ (º)
a b c

Maclaurin 143 +3
-6 143 +3

-6 96 +14
-4 0.6713 +0.0586

-0.0412 1

7.0040 ±0.0036

970 +300
-180 < 10

Jacobi 157 ±4 139 ±4 86 ±1 0.5478 +0.0208 
-0.0198 0.8854

796 +2
-4 < 5

~600 0

Elipse 148 +6
-4 132 +6

-5 102 +10
-8 0.6892 +0.0858

-0.0788

0.8919
~800 +320

-180 < 5

Fonte: em negrito: este trabalho; todos os demais: Leiva et al. (2017)

 O formalismo de Chandrasekhar (1969) considera que o comportamento global dos objetos é 29

fluido, resultando em formas de equilíbrio fluidas (i.e. elipsóides de Maclaurin e Jacobi). Diferente do 
método proposto por Holsapple (2004) e usado como base para as análises de equilíbrio desse 
trabalho, que considera objetos compostos por materiais geológicos, portanto de comportamento 
muito diferente de um fluido. Para mais detalhes, ver a sessão 3 MATERIAIS E MÉTODOS.



85

Figura 33 - Gráficos de Ω vs. α para Chariklo, nos quais as curvas cinzas correspondem a diferentes 
ângulos de atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da 
curva de 0º), para as soluções a) Maclaurin; b) Jacobi (densidade de LEIVA et al. 2017); c) Jacobi 
(densidade estimada pelo gráfico); e d) Elipsóide. Em (a), a linha preta corresponde ao limite de 
estabilidade, e a linha de φ = 0º corresponde a família de elipsóides de Maclaurin; em (b), (c) e (d) as 
linhas pretas representam os limites entre os casos 1-6 da Tabela 4, e sua intersecção corresponde a 
um elipsóide de Jacobi para o valor de β em questão. Os pontos coloridos e barras de erro 
associadas foram obtidos calculando os valores de α e Ω para os valores de densidade médio (em 
azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde), usando os dados da Tabela 9; no caso de (b) e 
(c), os pontos estão sobrepostos devido ao tamanho da barra de erro associada a densidade. Os 
gráficos a) e d) indicam que Chariklo está em equilíbrio, com valores baixos de φ (nunca muito 
superiores a 5º), conforme discutido no texto. Os gráficos c) e d) foram usados para estimar a 
densidade do astro, de ~600, e ~800 +320 -180 kg/m³ respectivamente. 

Fonte: Autoria própria. 

4.6 PLUTÃO 

  

 Descoberto em 1930, Plutão (Figura 34) é um dos mais proeminentes objetos 

do Cinturão de Kuiper. Sua descoberta encerrou uma série de investigações 

motivadas por irregularidades na órbita Netuno, inicialmente atribuídas à existência 

de um planeta não detectado nos confins do Sistema Solar. Possui uma lua, 

Caronte, com raio equivalente a ~51.7% e massa equivalente a ~13.7% em relação 

ao planeta anão. Anos depois de sua descoberta, constatou-se que não só a massa 

total do sistema Plutão-Caronte não seria suficiente para gerar as irregularidades 

a) b)

c) d)
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orbitais observadas, como que elas desapareciam ao se usarem medidas mais 

precisas da massa de Netuno, configurando a descoberta dos astros como acidental 

(FAURE & MENSING 2007). O sistema foi visitado em 2015 pela sonda New 

Horizons após uma jornada de mais de 10 anos, que revelou uma complexidade 

ambiental inesperada. Tanto Plutão como Caronte têm superfícies geologicamente 

bastante diversas, incluindo feições indicativas de tectônica extensional, possível 

presença de convecção superficial de camadas de gelo volátil, possível ação de 

ventos, transporte de voláteis em superfície e feições de movimentação glacial, 

dentre outras (STERN et al. 2015). 
Figura 34 - Imagem de Plutão e Caronte, coletada pela sonda New Horizons. Plutão é o maior dos 
dois astros. Notar a grande diversidade de feições superficiais em ambos os objetos.  

Modificado de: NASA (2015). 

 Os dados usados para a análise de equilíbrio foram gerados a partir de 

informações coletadas pela sonda New Horizons, e estão disponíveis na Tabela 10. 

Os parâmetros dimensionais α e β foram calculados a partir dos valores de semi-

eixos de Nimmo et al. (2016), muito similares aos obtidos a partir de dados de 
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ocultações estelares anteriormente ao envio da sonda; o período de rotação foi 

obtido de Stern (1992, apud STERN et al. 2018). 

 Os dados da Tabela 10 foram usados para calcular um gráfico de estabilidade 

para Plutão (Figura 35a). Três pontos foram calculados e plotados sobre curvas de Ω 

vs. α, correspondendo) aos valores médio (em azul), mínimo (em vermelho) e 

máximo (em verde) de densidade, que, devido a alta precisão dos dados, estão 

quase inteiramente sobrepostos. De acordo com essa análise, o objeto está em 

equilíbrio, com φ de ~0º, portanto assumindo forma de elipsóide de Maclaurin. Por 

conta de seu α muito próximo a 1 e Ω pequeno, os pontos no gráfico são plotados 

praticamente sobre o vértice inferior do gráfico, indicando forma praticamente 

esférica. Isso possivelmente decorre da existência de quantidade suficiente de calor 

interno para permitir a acomodação do astro à forma de equilíbrio condicionada por 

sua baixa velocidade de rotação (NIMMO et al. 2016). 
Figura 35 - Gráficos de Ω vs. α, nos quais as curvas cinzas correspondem a diferentes ângulos de 
atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da curva de 0º), 
para Plutão, no qual a linha preta corresponde ao limite de estabilidade, e a linha de φ = 0º 
corresponde a família de elipsóides de Maclaurin. Os pontos coloridos e barras de erro associadas 
foram obtidos calculando os valores de α e Ω para a) os valores de densidade médio (em azul), 
mínimo (em vermelho) e máximo (em verde), usando os dados da Tabela 10; e b) usados para 
estimar a densidade do astro. O gráfico da esquerda indica que Plutão tem comportamento quase 
fluido, com forma de equilíbrio quase esférica. O gráfico da direita foi usado para estimar a densidade 
média do astro, de ~1850 kg/m³. 

Fonte: Autoria própria. 

 Os dados da Tabela 10 também foram usados para se estimar a densidade de 

Plutão. Os valores de α, β e P foram usados para estimar valores de densidade 

Tabela 10 - Dados usados para a análise de equilíbrio de Plutão

semi-eixos (km)
α β P (dias) ρ (kg/m³) φ (º)

a b c

1188.2¹ ±3.0 1188,2¹ ±3.0 1889 ±4.0 0.999¹ ±0.001 1¹ 6.3871²
1854¹ ±11

~ 0
~1850 ±1000

Fonte: ¹ Nimmo et al. (2016), ² Stern et al. (1992, apud STERN et al. 2018); em negrito: este trabalho

a) b)
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média a partir do pressuposto de que o astro está em forma de equilíbrio e tem φ 

entre 0 e 5º. Assim como para Quaoar, a faixa de φ considerada demonstrou-se 

muito ampla, indicando uma enorme faixa de densidades possíveis para o objeto. 

Não obstante, notou-se que conforme um ponto sobre o gráfico que fique fora da 

curva de φ = 0º é deslocado direção a linha de Ω = 0, ρ tende ao infinito; disso 

decorre que estimativas de densidade feitas para objetos oblatos com valores de α 

elevados e φ diferente de 0º imprecisas, senão incorretas. Por conta disso, uma 

segunda análise foi feita, considerando φ de 0º. De acordo com o gráfico calculado 

(Figura 35b), o objeto tem densidade de ~1850 kg/m³, consideravelmente próxima a 

obtida a partir dos dados da sonda. Todavia, esse resultado acomoda grandes 

barras de erro (±1000) sem efeitos perceptíveis no gráfico, o que também sugere 

imprecisão das estimativas para objetos oblatos com α elevados. 

4.7 CERES 

 Descoberto em 1801, Ceres é o maior objeto no Cinturão de Asteróides 

(Figura 36a). Por conta de sua distância ao Sol, de ~2.8 UA, acredita-se que seja 

constituído por uma combinação de silicatos e voláteis (ERMAKOV et al. 2017). 

Estima-se que o objeto tenha entre 17 e 27% de água não-mineralógica  em sua 30

composição (McCORD & SOTIN 2005), o que poderia indicar uma origem similar a 

outros objetos dominados por gelo, como os TNOs (McKINNON 2008). Essa fração 

de água pode ter sido bastante influente em sua evolução geológica (ERMAKOV et 

al. 2017), uma vez que sua presença condiciona diversos processos geológicos de 

transporte de materiais em escala mantélica . Sua rotação é relativamente lenta, 31

favorecendo uma forma de equilíbrio de Maclaurin para o caso de comportamento 

global fluido, sem indícios de significativa migração verdadeira de polo de rotação 

(true polar wander - TPW) ou de variações de obliquidade (ERMAKOV et al. 2017). 

Em 2015, foi visitado pela sonda Dawn, que permaneceu em órbita até o final de sua 

operação em 2018. Buczkowski et al. (2016) identificaram grande variedade de 

 I.e. água não incorporada a estrutura cristalina de nenhum mineral, portanto presente como uma 30

fase separada.

 Processos mantélicos ocorrem no manto, no geral tendo grande influência na estrutura interna e 31

evolução do objeto. As correntes convectivas na Terra são um exemplo desse tipo de processo, 
sendo um dos principais processos relacionados a evolução do planeta e à evolução de sua 
superfície ao longo dos Éons.
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feições superficiais, incluindo algumas indicativas de processos extensionais 

similares às comumente associadas a domos salinos; isso poderia indicar a 

presença de processos de deformação crustal relacionados a diapirismo , tornando 32

seu estudo de particular interesse para a Geologia (Figura 36b). 
Figura 36 - a) Imagem de Ceres obtida durante a missão Dawn. b) Sistema de fraturas na superfície 
de Ceres, muito semelhante ao padrão comumente associado a soerguimento assimétrico de domos 
observado na Terra (mais detalhes no texto).  

Fonte: a) Cowart (2015); e b) Buczkowski et al (2016). 

 A análise de equilíbrio de Ceres baseou-se em dados derivados a partir de 

medições de alta precisão obtidas pela sonda Dawn (Tabela 11), que visitou o 

planeta anão em 2015 (ERMAKOV et al. 2017). Os parâmetros dimensionais α e β 
foram calculados com base no modelo tridimensional elaborado por Park et al. 

(2016) a partir de imagens coletadas pelas câmeras a bordo da sonda; os valores de 

densidade média e período de rotação foram obtidos a partir do tratamento de dados 

de outros instrumentos (PARK et al. 2016, CHAMBERLAIN et al. 2017).  

a) b)

Tabela 11 - Dados usados para a análise de equilíbrio de Ceres

semi-eixos (km)
α β P (h) ρ (kg/m³) φ (º)

a b c

483.1¹ ±0.2 481.0¹ ±0.2 445.9¹ ±0.2 0.9230¹ ±0.0008 1¹ 9.07417² ±0.000002
2161¹ ±8 < 5

~1650 ~ 0
Fonte: ¹ Park et al  (2016), ² Chamberlain et al. (2007); em negrito: este trabalho

 Processo de ascensão de um diápiro, i.e. massa rochosa oriunda de fusão de porções mais 32

interiores da litosfera e menos densa que as rochas circundantes (i.e. encaixantes), que intrude as 
encaixantes sotopostas. Esse processo pode gerar vários tipos de deformação, comumente incluindo 
a formação de estruturas dômicas (i.e. com forma de domos).
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 Os dados da Tabela 11 foram usados para calcular um gráfico de estabilidade 

para Ceres (Figura 37a). Três pontos foram calculados e plotados sobre curvas de Ω 

vs. α, correspondendo) aos valores médio (em azul), mínimo (em vermelho) e 

máximo (em verde) de densidade; devido a alta precisão dos dados, os pontos 

acabaram quase inteiramente sobrepostos. De acordo com essa análise, Ceres 

apresenta φ muito próximo a 0º, portanto com comportamento global muito próximo 

a fluido, e forma de equilíbrio muito próxima a um elipsóide de Maclaurin.  
Figura 37 - Gráficos de Ω vs. α, nos quais as curvas cinzas correspondem a diferentes ângulos de 
atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da curva de 0º), 
para Ceres, no qual a linha preta corresponde ao limite de estabilidade, e a linha de φ = 0º 
corresponde a família de elipsóides de Maclaurin. Os pontos coloridos e barras de erro associadas 
foram obtidos calculando os valores de α e Ω para a) os valores de densidade médio (em azul), 
mínimo (em vermelho) e máximo (em verde), usando os dados da Tabela 11; e b) usados para 
estimar a densidade do astro. O gráfico da esquerda indica que o objeto tem comportamento quase 
fluido, com forma de equilíbrio muito próxima a um elipsóide de Maclaurin. O gráfico da direita foi 
usado para estimar a densidade média (ponto azul) do astro, de 1650 kg/m³, consideravelmente 
próxima a obtida a partir dos dados da sonda Dawn. 

Fonte: Autoria própria. 

 A divergência do comportamento fluido pode ser explicada pela composição e 

estrutura interna do objeto. Estudos baseados em dados gravimétricos coletados 

pela missão Dawn confirmaram hipóteses anteriores de que Ceres é diferenciado 

em crosta e manto, com densidades de ~1300 kg/m³ e ~2400 kg/m³ respectivamente 

(ERMAKOV et al. 2017). Os valores obtidos podem ser indicativo de uma porosidade 

residual significativa (YASUI & ARAKAWA 2009), ou mesmo de uma estrutura 

diferenciada em manto silicático e crosta composta por rocha, gelo e hidratos de sal 

de vários tipos (NEVEU & DESCH 2015), embora outras explicações sejam 

possíveis. Em ambos os casos, espera-se que o objeto apresente comportamento 

diferente de um fluido, e, portanto, que assumam forma de equilíbrio diferente do 

caso fluido (i.e. elipsóides de Maclaurin e Jacobi). Além disso, tem-se que o Ceres é 

a) b)
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mais oblato em sua topografia do que em sua gravidade , o que pode indicar que o 33

astro não está em equilíbrio hidrostático perfeito (ERMAKOV et al. 2017), e, 

consequentemente, explicar a divergência do comportamento fluido. 

 Os dados da Tabela 11 também foram usados para se estimar a densidade de 

Ceres. Em um primeiro momento, os valores de α, β e P foram usados para estimar 

valores de densidade média a partir do pressuposto de que o astro está em forma de 

equilíbrio e tem φ entre 0 e 5º. De acordo com essa análise, o objeto poderia ter 

qualquer densidade entre 500 e 5000 kg/m³, o que pouco diz sobre suas 

propriedades; isso permitiu novamente reafirmar a conclusão obtida com Quaoar 

quanto a faixa de φ considerada ser muito ampla. Uma segunda análise foi feita, 

considerando φ de 0º, da qual resultou uma estimativa muito mais precisa de 

densidade: de acordo com o gráfico calculado (Figura 37b), o objeto tem densidade 

de ~1650 kg/m³, consideravelmente próxima a obtida a partir dos dados da Dawn. 

4.8 LUTETIA 

 21 Lutetia (Figura 38) é um objeto do Cinturão de Asteróide descoberto em 

1852, que foi extensivamente estudado sobretudo a partir de 2004, quando foi 

selecionado como alvo da missão Rosetta (BELSKAYA et al. 2010, GOLDSCHMIDT 

1852). Estudos anteriores à visita de 2010 indicavam composição condrítica ou 

similar, portanto predominantemente silicática (LAZZARIN et al. 2010). Todavia, 

valores de densidade calculados a partir dos dados coletados pela sonda 

mostraram-se inesperadamente altos, estando entre os maiores conhecidos para 

asteróides. Assumindo-se uma porosidade moderada de 12%, comum a asteróides e 

objetos de natureza similar, a densidade do material constituinte de Lutetia seria 

superior à de rochas silicáticas, indicando possível composição não-condrítica (i.e. 

presença de materiais mais densos, como ferro e outros constituintes das porções 

mais internas de corpos diferenciados); isso também pode ser indicativo de 

diferenciação parcial do objeto (PATZOLD et al. 2011). 

 Para corpos homogêneos, os perfis topográfico e gravimétrico (i.e. intensidade da força 33

gravitacional gerada pelo corpo) são equivalentes, com anomalias topográficas correspondendo a 
anomalias gravimétricas. A não-correspondência dos perfis implica variações internas na distribuição 
de massa, que afetariam o perfil gravimétrico sem necessariamente ter impactos no perfil topográfico 
Por exemplo, um bolsão de material menos denso, como água, pode não gerar variações na 
topografia, mas pode gerar uma anomalia gravitacional local facilmente detectável (mais detalhes na 
sessão 2.2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE GEOLOGIA).
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Figura 38 - Imagens do asteróide 21 Lutetia, obtidas pela sonda espacial Rosetta durante sua 
passagem pelo astro em 2010. As distâncias entre a sonda e o asteróide no momento da coleta da 
imagem estão indicadas.  

Modificado de: Schultz et al. (2012). 

 Os dados utilizados na análise de equilíbrio foram derivados das informações 

coletadas pela sonda espacial Rosetta durante sua passagem pelo sistema em 

2010, e estão resumidos na Tabela 12. Os parâmetros α e β foram calculados 

usando os valores de dimensão obtidos a partir das imagens coletadas pela câmera 

OSIRIS a bordo da sonda (CARRY et al. 2012). O período de rotação e a densidade 

foram obtidos da bibliografia, calculados a partir da análise de curvas de luz obtidas 

por observação direta do objeto e de cálculos baseados nas imagens coletadas pela 

sonda (CARRY et al. 2010, PATZOLD et al. 2011). 

 Os dados da Tabela 12 foram usados para calcular um gráfico de estabilidade 

para Lutetia (Figura 39a). Assim como nos casos anteriores, três pontos foram 

Tabela 12 - Dados usados para a análise de equilíbrio de Lutetia
semi-eixos (km)

α β P (h) ρ (kg/m³) φ (º)
a b c

60.5¹ ±1 50.5¹ ±1 37.5¹ ±13 0.6198¹ +0.0678
-0.0626 0.83¹ 8.168270³ ±0.000001

3400² ±300

5 a 15
~4800 +5200

-2800

Fonte: 1 Carry et al. (2012), 2 Patzold et al. (2011), 3 Carry et al. (2010); em negrito: este trabalho
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calculados e plotados sobre curvas de Ω vs. α, correspondendo aos valores médio 

(em azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde) de densidade. A análise 

indica que Lutetia está em equilíbrio, com φ entre 5 e 15º. Valores como esses são 

esperados para corpos rochosos, sendo similares aos medidos para vários tipos de 

rocha encontrados na Terra (embora não permitam conclusões mais detalhadas 

quanto a composição do astro por conta desse fato). 
Figura 39 - Gráficos de Ω vs. α, nos quais as curvas cinzas correspondem a diferentes ângulos de 
atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da curva de 0º), 
para Lutetia, no qual as linhas pretas representam os limites entre os casos 1-6 da Tabela 4, e sua 
intersecção corresponde a um elipsóide de Jacobi para o valor de β em questão. Os pontos coloridos 
e barras de erro associadas foram obtidos calculando os valores de α e Ω para a) os valores de 
densidade médio (em azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde), usando os dados da Tabela 
12; e b) usados para estimar a densidade do astro. O gráfico da esquerda indica que o objeto tem φ 
entre 5 e 15º, consideravelmente distinto de um fluido. O gráfico da direita foi usado para estimar as 
densidades de Lutetia considerando que o objeto está em equilíbrio e que apresenta φ entre 5 e 15º; 
concluiu-se que o objeto tem densidade de ~4800 + 5200 - 2800 kg/m³. 

Fonte: Autoria própria. 

 Os valores de α, β e P também foram usados para estimar a densidade de 

Lutetia a partir de um gráfico de estabilidade (Figura 39b). Partindo-se do 

pressuposto de que o astro está em equilíbrio e tem φ entre 5 e 15º, conclui-se que 

o objeto tem densidade de ~4800 + 5200 - 2800 kg/m³. Embora a faixa obtida seja 

bastante ampla, o valor para φ intermediário (~10º) para o valor médio de α, i.e. 

~4800 kg/m³ mostrou-se razoável, o que indica que o uso de pressupostos 

adicionais pode fornecer estimas adequadas de densidade. 

4.9 VESTA  

 Descoberto em 1807, (4) Vesta (Figura 40a) é o segundo mais massivo e 

terceiro maior astro do Cinturão De Asteróides (sendo o segundo (2) Palas e o 

primeiro Ceres). Devido às suas peculiaridades, foi selecionado como um dos dois 

a) b)
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alvos visitados pela sonda Dawn, que passou cerca de 14 meses entre 2011 e 2012 

orbitando-o (COOK 2013). Os dados coletados revelaram uma complexidade 

geológica maior que a esperada. A forma e densidade estimadas indicam um objeto 

ao menos parcialmente diferenciado, com núcleo mais denso (possivelmente 

metálico) e manto silicático; imagens de sua superfície apontam uma crosta de 

composição heterogênea, e superfície topograficamente diversa (JAUMANN et al. 

2012, 2014). Foram identificadas feições superficiais características de corpos 

planetários como a Lua e os planetas terrestres (Figura 40b), bem como feições 

típicas de asteróides, caracterizando Vesta como um objeto de natureza 

intermediária entre essas duas classes de objetos (JAUMANN et al. 2012). Acredita-

se que processos vulcânicos possivelmente ocasionados por impactos tiveram papel 

decisivo em sua evolução, resultando em uma forma aproximadamente elipsoidal, 

porém até 20 km divergente do equilíbrio (JAUMANN et al. 2014). 
Figura 40 - Imagens a) do asteróide 4 Vesta e b) de sua superfície, coletadas pela sonda Dawn. 
Notar as feições topográficas similares às encontradas em astros como a Lua.  

Fonte: a) NASA (2011); e b) NASA/JPL. 

 A análise de equilíbrio de Vesta foi baseada nas informações disponíveis na 

Tabela 13. Os valores de dimensão, usados para o cálculo dos parâmetros α e β, e 

de densidade global foram obtidos de Russel et al. (2012), derivados dos dados 

coletados pela missão Dawn. O período de rotação usado foi obtido de Drummond 

et al. (1998), calculado a partir da análise de curvas de luz de rotação. 

 Os dados da Tabela 13 foram usados para calcular um gráfico de equilíbrio 

para Vesta (Figura 41a). Tal como foi feito para os outros objetos, três pontos foram 

calculados e plotados sobre curvas de Ω vs. α, correspondendo aos valores médio 

(em azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde) de densidade. De acordo 

com o gráfico, Vesta tem φ próximo a 5º, valor condizente com diversos tipos de 

rochas encontradas na Terra, e mesmo com certas misturas entre gelo e rocha 

a) b)
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(YASUI & ARAKAWA 2009). Contudo, assim como é o caso de Lutetia, o gráfico 

pouco esclarece a respeito da natureza exata da composição do astro, uma vez que 

diversos tipos de rocha apresentam valores de φ próximos a esse. 

Figura 41 - Gráficos de Ω vs. α para Vesta, no qual as curvas cinzas correspondem a diferentes 
ângulos de atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da 
curva de 0º), onde as linhas pretas representam os limites entre os casos 1-6 da Tabela 4, e sua 
intersecção corresponde a um elipsóide de Jacobi para o valor de β em questão. Os pontos coloridos 
e barras de erro associadas foram obtidos calculando os valores de α e Ω para a) os valores de 
densidade médio (em azul), mínimo (em vermelho) e máximo (em verde), usando os dados da Tabela 
13; e b) usados para estimar a densidade do astro. O gráfico da esquerda indica que o objeto tem φ 
entre e º. O gráfico da direita foi usado para estimar a densidade de Vesta, de ~750 +4250 -290 kg/m³ 
para φ entre 0 e 5º. 

Fonte: Autoria própria. 

 Assim como nos casos anteriores, os valores de α, β e P foram usados para 

calcular um gráfico de estabilidade para estimar a densidade média de Lutetia 

(Figura 41b). Partindo-se do pressuposto de que o astro está em equilíbrio e tem φ 

entre 0 e 5º, conclui-se que o objeto tem densidade de ~750 +4250 -290 kg/m³, 

valores bastante divergentes dos obtidos a partir de dados da sonda Dawn. A ampla 

faixa de densidade obtida permite concluir que o pressuposto relacionado a 

composição, i.e. φ entre 0 e 5º, não é apropriado para corpos de natureza similar a 

Vesta. Para obter estimativas de densidade razoáveis, seria necessário usar φ entre 

3 e 5º, resultando em estimativas de densidade entre 3000 e 5000 kg/m³. Isso 

evidencia a importância de suposições apropriadas relacionadas a composição dos 

objetos analisados de acordo com o método de Holsapple (2004). 

Tabela 13 - Dados usados para a análise de equilíbrio de Vesta

semi-eixos (km)
α β P (h) ρ (kg/m³) φ (º)

a b c

286.3 ±0.1 278.6 ±0.1 223.2 ±0.1 0.7796¹ ±0.0006 0.97¹ 8.168270³ ±0.000001

3800² ±600 ~5

~720 +4250
-290 < 5

Fonte: 1 Russell et al. (2012), 2 Jaumann et al. (2014), 3 Drummond et al. (1998) 
em negrito: este trabalho

a) b)
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4.10 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A FORMA DE EQUILÍBRIO DE CORPOS 

MENORES 

 Os nove estudos de caso descritos anteriormente podem ser usados como 

base para se fazer algumas constatações gerais a respeito do significado da forma 

de equilíbrio de corpos menores, sobretudo aqueles com quantidades significativas 

de gelo em sua composição. Partiu-se do pressuposto de que a composição dos 

astros é homogênea, permitindo usar os parâmetros Ω e α para: i) verificar se o 

objeto está em equilíbrio; ii) determinar o ângulo de atrito interno quando sua massa 

for conhecida; e iii) estimar sua densidade quando sua massa for desconhecida. 

 Constatou-se que todos os objetos estão em equilíbrio e, portanto, assumem 

formas de equilíbrio, no geral diferentes do caso fluido (i.e. elipsóides de Maclaurin e 

Jacobi) mesmo que por uma pequena margem. As formas fluidas seriam um caso 

especial das formas de equilíbrio para quando a resistência interna do material à 

aplicação de forças é nula (i.e. φ = 0º). Dos objetos estudados, apenas Haumea está 

próximo ao limite de estabilidade, o que possivelmente explica sua forma 

particularmente alongada e sugere um passado geológico marcado por eventos de 

influência global como o teorizado por Brown et al. (2007). 

 As determinações de densidade requerem pressupostos quanto ao valor de φ 

global, feitos com base na composição esperada para os objetos. Estudos 

laboratoriais indicam que misturas de gelo e rocha, como acredita-se ser o caso de 

todos os objetos estudados à excessão de Lutetia e Vesta, tem φ de até 10º, 

aproximando-se de 0º conforme a quantidade de gelo aumenta (YASUI & ARAKAWA 

2009). Para os objetos triaixiais, assumir φ entre 0 e 5º mostrou-se apropriado, 

resultando em boas estimativas de densidade. Para objetos oblatos, a faixa referida 

de φ demonstrou-se muito ampla, requerindo o uso de um pressuposto mais restrito. 

Assumindo φ de 0º, e portanto limitando o comportamento dos astros à fluido, 

obtiveram-se boas estimativas de densidade. Isso possivelmente decorre de 

imprecisões inerentes ao método, demonstradas pelo fato de um ponto sobre o 

gráfico que fique fora da curva de φ = 0º, ao ser deslocado deslocado direção a linha 

de Ω = 0, implicar ρ tendendo ao infinito; isso configura estimativas de densidade 

feitas para objetos oblatos com valores de α elevados e φ diferente de 0º 

imprecisas, senão incorretas. 
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 Com o objetivo de verificar a existência de padrões nos resultados obtidos, os 

astros estudados foram divididos em dois grupos de acordo com sua forma. O 

primeiro incluiu Plutão, Quaoar e Ceres, com forma de elipsóide oblato próximo ou 

igual a um elipsóide de Maclaurin (achatados na direção do eixo de rotação); o 

segundo incluiu Haumea, 2003 VS2, 2002 GZ32, Chariklo, Lutetia e Vesta, com forma 

de elisóide triaxial genérico (semi-eixos de tamanho diferente). Para permitir a 

comparação entre os objetos do segundo grupo, assumiu-se β como a raiz quadrada 

de α, conforme feito por Holsapple (2004). Pontos foram calculados e plotados sobre 

curvas de Ω vs. α, usando os valores de densidade médios apresentados 

anteriormente (Tabelas 5 a 13) e desconsiderando as barras de erro. Como 

resultado, foram calculados dois gráficos de estabilidade (Figura 4), com um ponto 

para cada corpo menor estudado.  

 O gráfico para o primeiro grupo (Figura 42a) indica que Ceres e Quaoar tem 

forma muito próxima, o que pode ser um indicativo da influência do tamanho na 

forma de objetos constituídos por gelo e rocha; esse resultado aparenta favorecer as 

inferências quanto a origem de Ceres, tido como possivelmente formado de forma 

similar aos TNOs, embora não constitua indício concreto. Conclusões acerca de 

Plutão diferentes das apresentadas anteriormente não foram obtidas. 
Figura 42 - Gráficos de Ω vs. α, nos quais as curvas cinzas correspondem a diferentes ângulos de 
atrito interno, espaçadas por 5º (valores aumentam em ambas as direções a partir da curva de 0º), 
para a) objetos com forma de elipsóide oblato, no qual a linha preta corresponde ao limite de 
estabilidade, e a linha de φ = 0º corresponde a família de elipsóides de Maclaurin; e b) objetos com 
forma de elisóide triaxial, no qual as linhas pretas representam os limites entre os casos 1-6 da Tabela 
4, e sua intersecção corresponde a um elipsóide de Jacobi para o valor de β em questão. Foram 
usados dados das Tabelas 5 a 13, conforme descrito no texto. O gráfico da esquerda revela a 
similaridade entre as formas de Ceres e Quaoar, o que corrobora as inferências quanto a origem de 
Ceres. O gráfico da esquerda aparenta revelar duas famílias de objetos com base em seu regime de 
rotação; contudo, a confiabilidade dessa constatação é questionável por conta da baixa amostragem. 

Fonte: Autoria própria. 

a) b)
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 O gráfico para o segundo grupo (Figura 42b) indica que, mesmo feita a 

generalização da forma, os objetos podem ser considerados como em equilíbrio. 

Isso aponta a natureza semi-quantitativa do método, que acomoda certas 

generalizações dos parâmetros usados para as análises (no caso, do parâmetro β) 

sem influir significativamente nos resultados ou interpretações obtidos. Essa 

propriedade é comum a vários métodos usados em Geologia, que comumente trata 

de sistemas que, por conta sua alta complexidade, não podem ser estudados por 

meio de experimentos controlados (BAKER 2014). Além disso, o gráfico parece 

indicar a existência de dois grupos de objetos: i) “fast-rotators” (Haumea, Chariklo e 

2002 GZ32), com altas velocidades de rotação e formas próximas a um elipsóide de 

Jacobi (cruzamento das linhas pretas); e ii) “slow-rotators” (2003 VS2, Lutetia e 

Vesta), com velocidades de rotação mais baixas (detalhes quanto a relação entre 

velocidade de rotação e o parâmetro Ω na sessão 3 MATERIAIS E MÉTODOS). 

Todavia, a baixa amostragem não permite assegurar a existência desses grupos, 

uma vez que a distinção vista pode resultar de diversos fatores, como a baixa 

amostragem, a propriedades particulares dos astros estudados, dentre outras.  

 Outra constatação possível a partir dos gráficos é a universalidade de 

aplicação do método de Holsapple (2004). A análise foi feita para três classes 

distintas de astros (TNOs, centauros e asteróides), incluindo objetos de origens e 

composições significativamente distintas. Mesmo assim, em todos os casos 

estimativas razoáveis de propriedades físicas (ângulo de atrito interno e/ou 

densidade) foram obtidas. Em particular, as estimativas de densidade mostraram-se 

particularmente promissoras, pois permitem acessar informações quanto a 

características físicas de corpos menores de massa desconhecida até então 

inacessíveis. 

 Os resultados obtidos também permitiram se fazer inferências quanto a 

composição, estrutura interna e processos geológicos atuantes nos astros, em 

especial ligados a existência de água líquida (mais detalhes na sessão 5 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOLOGIA DE CORPOS MENORES). Tais 

constatações são feitas a partir de analogias, condicionadas pela proporção entre 

gelo e rocha, porosidade residual, e suas implicações (mais detalhes na sessão 5 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOLOGIA DE CORPOS MENORES). 
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 Por fim, mostrou-se que, embora seja uma primeira aproximação apropriada e 

com grande poder elucidativo, estudos que consideram objetos com comportamento 

puramente fluido são imprecisos. Toda uma outra gama de formas de equilíbrio 

torna-se possíveis quando não se limita o comportamento dos astros a um fluido 

ideal, o que eliminou incertezas quanto ao estado de equilíbrio de alguns objetos 

(e.g. Haumea). Contudo, o método de Holsapple (2004) apresenta limitações 

importantes. Um volume progressivamente maior de estudos aponta que muitos dos 

maiores corpos menores, como Quaoar, Haumea e Ceres, passaram por processos 

de diferenciação, resultando em estruturação interna com pelo menos duas 

camadas de composições distintas. Astros com essa propriedade não só não são 

homogêneos, o que certamente resulta em comportamento global diferente de um 

fluido, como não podem atingir formas de equilíbrio fluidas (DUNHAM et al. 2019). 

Isso torna evidente que, embora métodos atuais ainda tenham muito a oferecer, o 

avanço no entendimento desses astros implicará o desenvolvimento de novas 

ferramentas, capazes de acomodar as variações de comportamento resultantes de 

estruturas internas mais complexas. 
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOLOGIA DE CORPOS MENORES 

 Para a discussão dos resultados obtidos e suas principais implicações, os oito 

objetos estudados foram divididos em dois grupos. O primeiro é constituído pelos 

TNOs Haumea, Quaoar, Plutão e 2003 VS2, e os centauros 2002 GZ32 e Chariklo; 

eles representam o foco desse trabalho, e serão tratados a seguir. O segundo é 

composto pelos asteróides Ceres, Vesta e Lutetia, tratados de forma mais sucinta 

posteriormente. Assuntos relacionados a geologia de TNOs também serão discutidos 

com certo grau de aprofundamento, uma vez que configuram um campo 

pouquíssimo explorado dentro das Ciências Planetárias e trazem nova relevância 

aos resultados obtidos. 

5.1 FORMAS DE EQUILÍBRIO E GEOLOGIA DE TNOS E CENTAUROS 

 TNOs e centauros foram analisados em conjunto por conta da grande 

similaridade entre as duas classes de astros (mais detalhes na sessão 2.1 ALGUNS 

FATOS SOBRE O SISTEMA SOLAR). Acredita-se que os centauros tenham sido 

extraídos do Cinturão de Kuiper a partir de perturbações orbitais causadas pelos 

planetas gigantes e colocados em orbitas temporárias em meio a eles; por conta da 

origem comum, teriam as mesmas características de outros astros originados nas 

porções mais exteriores do Sistema Solar, como TNOs e cometas (BARUCCI et al. 

2004). Logo, embora tenham propriedades dinâmicas distintas, as características 

físicas dessas classes de astros podem ser estudadas em conjunto. Esses objetos 

são constituídos por misturas de gelo e rocha, com formas e tamanhos diversos 

(Figura 43). Várias espécies de gelos exóticos, i.e. não encontrados naturalmente na 

Terra, estão presentes em suas superfícies; sua ocorrência é determinada por 

diversos fatores, sendo os principais a massa e histórico de colisões. De modo geral, 

corpos maiores apresentam maior diversidade de tipos de gelos, uma vez que a 

atração gravitacional mais forte dificulta o escape das espécies mais leves 

(BARKUME et al. 2008, FRASER et al. 2013, SCHALLER & BROWN 2007). Em 

todos os casos, água tende a ser a substância mais abundante, condicionando 

diversos processos geológicos de grande importância para suas evoluções ao longo 

do tempo. 
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Figura 43 - Representação artística do tamanho e forma dos principais TNOs. Os objetos estão 
representados em escala.  

Modificado de: FarGetaNik (2016). 

 Plutão talvez seja o TNO conhecido em mais detalhes, sobretudo no que diz 

respeito a sua geologia. O objeto tem forma praticamente esférica, o que 

possivelmente decorre da existência de quantidade suficiente de calor interno para 

permitir a acomodação do astro à forma de equilíbrio condicionada por sua baixa 

velocidade de rotação (NIMMO et al. 2016). Dados coletados pela sonda New 

Horizons revelaram grande diversidade regional de cores e composições, muito 

superior a esperada, incluindo feições típicas de escoamento glacial e de regimes 

atmosféricos dominados por sublimação de gelo (GLADSTONE et al. 2016, 

GRUNDY et al. 2016). Essa diversidade é explicada por dois processos principais. O 

primeiro está relacionado a variações no comportamento geomecânico dos materiais 

que compõe o astro; compostos mais voláteis como N2 e CO, portanto mais 

plásticos, movimentam-se dentro de grandes ciclos, resultando na formação de 

feições acidentadas em blocos formados por substâncias mais rígidas, como H2O. O 

segundo está relacionado a reações nos gelos induzidas pela incidência de raios 

cósmicos. Fótons energéticos e radiações de tipos diversos poderiam induzir 

reações fotolíticas e radiolíticas, resultando na produção de radicais mais 

complexos, no geral refratários, nas dadas condições atmosféricas. Quando 

ocorridas na atmosfera, essas reações induzem a precipitação de partículas 

diversas sobre a superfície do astro; quando ocorridas no gelo, geram mudanças 

composicionais em profundidades de até 1m (GRUNDY et al. 2016). O grande 



102

detalhamento dos conhecimentos sobretudo geológicos sobre Plutão demonstrado 

por esses e outros estudos, e também atingido para Caronte, configuram o sistema 

como um excelente análogo para o estudo de outros objetos semelhantes. Por meio 

de seu entendimento, modelos análogos não só podem, como vem sendo 

desenvolvidos e aplicados ao estudo de outros astros, permitindo, pela primeira vez, 

obter um panorama geral dos processos geológicos atuantes em mundos gelados 

(mais detalhes na sessão 5.1.5 Modelos Análogos no Estudo de TNOs). 

 Quaoar também é um objeto bastante conhecido, com propriedades físicas 

como forma, massa, densidade e período de rotação medidas com grande precisão 

(BRAGA-RIBAS et al. 2013). Dados obtidos a partir de ocultações estelares indicam 

que o astro tem forma de elipsóide de Maclaurin (BRAGA-RIBAS et al. 2013), 

portanto composto por materiais de comportamento fluido. Seu espectro infra-

vermelho próximo indica composição superficial dominada por gelo de água, 

misturado a frações menores de outros voláteis como metano e etano (SCHALLER 

& BROWN 2007). Acredita-se que esses materiais constituam uma camada externa 

menos densa, que circunda um núcleo de composição predominantemente silicática 

(FRASER et al. 2013). A depender do tamanho e composição desse núcleo, calor 

suficiente pode ser sido gerado de modo a originar bolsões ou mesmo camadas de 

água líquida ao longo da interface gelo-rocha, i.e. oceanos subterrâneos. Espera-se 

que reações de alteração hidrotermal tenham acontecido nessa interface; elas, 

juntamente à presença de substâncias como metano, favorecem a existência de 

moléculas orgânicas em meio as fases líquidas e, consequentemente, a 

possibilidade de existência de ambientes habitáveis (JOURNAUX et al. 2017, 

NEVEU et al. 2017, NOACK et al. 2016). Os resultados da análise de equilíbrio 

corroboram hipóteses anteriores, indicando que o astro apresenta comportamento 

fluido (ou muito próximo), portanto com ângulo de atrito interno nulo, e forma de 

elipsóide de Maclaurin; eles também indicam que a forma do astro possivelmente se 

deve à camada externa rica em gelo, uma vez que rochas tendem a apresentar 

ângulos de atrito interno diferentes de zero. 

 Haumea merece especial atenção entre os KBOs; seu estudo ganhou nova 

relevância após a descoberta de anéis orbitando-o, tendo sido o segundo sistema do 

tipo seguramente identificado ao redor de um corpo que não é um planeta (ORTIZ et 

al. 2017). Várias de suas propriedades físicas também foram medidas com grande 
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precisão, muitas das quais por meio do uso de uma ocultação estelar. O astro 

merece destaque por conta de sua forma significativamente alongada e alta 

velocidade de rotação, fomentando intensos debates sobre estar ou não em 

equilíbrio (DUNHAM et al. 2019, ORTIZ et al. 2017). Um dos principais argumentos 

caracterizava-o como instável por conta da divergência de sua forma em relação a 

um elipsóide de Jacobi, tido como a forma estável assumida por corpos fluidos à 

altas rotações. Os resultados da análise de equilíbrio apontam essa distinção com 

relação aos elipsóides de Jacobi, mas contradizem hipóteses anteriores ao 

caracterizarem Haumea como em equilíbrio; o objeto tem comportamento fluido, mas 

assume uma forma de equilíbrio triaxial consideravelmente distinta de um elipsóide 

de Jacobi. Acredita-se que o TNO seja composto por uma camada externa, 

constituída em sua quase totalidade por gelo de água, e por um núcleo 

predominantemente silicático (DUNHAM et al. 2019, PINILLA-ALONSO et al. 2009); 

sua forma externa possivelmente decorre de deformações no manto de gelo, o que 

explica o comportamento fluído verificado. Modelos recentes sugerem que o núcleo 

do objeto é constituído por silicatos hidratados, o que implica a possibilidade de ter 

sofrido processos de serpentinização no passado (DUNHAM et al. 2019). Processos 

dessa natureza dependem de interações entre rocha e água, sugerindo a possível 

existência de bolsões ou camadas de água líquida no interior do astro, que podem 

ter sustentado, mesmo que brevemente, condições habitáveis; dependendo do 

regime térmico do interior do TNO, essas camadas poderiam existir até os dias de 

hoje, tornando-o um alvo particularmente interessante para missões de exploração 

espacial futuras. 

 2003 VS2 e 2002 GZ32 são comparativamente menos conhecidos. Embora 

suas formas tenham sido medidas com alta precisão a partir de ocultações estelares 

(BENEDETTI-ROSSI et al. 2019, SANTOS-SANZ et al. 2019), a ausência de 

satélites naturais torna estimativas de massa, e por consequência de densidade, 

muito mais imprecisas (DOTTO et al. 2008, SANTOS-SANZ et al. 2018). Por conta 

disso, o método de Holsapple (2004) foi usado para se estimar as densidades 

desses corpos. Partiu-se do pressuposto de que os objetos estão em equilíbrio e 

apresentam comportamento próximo ao fluido, permitindo obter os valores de 

densidade disponíveis nas Tabelas 7 e 8 (mais detalhes na sessão 4 ANÁLISES DE 

EQUILÍBRIO DE CORPOS MENORES). Acredita-se que as superfícies de ambos os 



104

astros tenham quantidades significativas de gelo de água (BARKUME et al. 2008, 

SANTOS-SANZ et al. 2018), o que, no caso de existir um núcleo rochoso de 

tamanho significativo, pode implicar na existência, em algum ponto de seu passado, 

de bolsões ou camadas de água líquida em seus interiores; contudo, nenhuma 

evidência clara aponta para essa interpretação. 

 Chariklo talvez seja o mais importante centauro, tendo protagonizado a 

descoberta do primeiro sistema de anéis ao redor de um astro que não é um 

planeta, o que por sua vez mudou diversos paradigmas relacionados a formação de 

anéis (BRAGA-RIBAS et al. 2014). Diversas propriedades físicas do astro foram 

medidas com precisão considerável, incluindo forma (obtida a partir de dados de 

ocultações estelares), e período de rotação. As três soluções propostas por Leiva et 

al. (2017) foram analisadas, com resultados diversos. Para a solução Maclaurin, o 

objeto mostrou-se em equilíbrio e com forma de elipsóide de Maclaurin, portanto de 

comportamento fluido. Para a solução Jacobi, Chariklo está em equilíbrio, mas 

assume forma de elipsóide de Jacobi para uma densidade de ~600 kg/m³, 

significativamente diferente do proposto por Leiva et al. (2017). Para a solução 

elipse, o astro está em equilíbrio, com comportamento próximo a um fluido. O 

significado desses dados é incerto, uma vez que informações quanto a composição 

e estrutura interna do centauro são em grande parte desconhecidas. 

 Os casos descritos acima ilustram a versatilidade do método de Holsapple 

(2004), usado para as análises de equilíbrio dessa dissertação. Ele pode ser 

aplicado a quaisquer objetos, desde que sejam conhecidos: i) forma, densidade e 

período de rotação, permitindo avaliar se o objeto está ou não em equilíbrio e 

estimar o ângulo de atrito interno, i.e. resistência do material a deformação (mais 

detalhes na sessão 2.4 DEFORMAÇÃO E FRATURAMENTO DE ROCHAS); ou ii) 

forma e período de rotação, permitindo estimar a densidade global, desde que sejam 

feitos pressupostos referentes ao comportamento geomecânico global do objeto, 

e.g. valores-limite para o ângulo de atrito interno. O método também evidencia um 

conjunto de formas de equilíbrio possíveis para corpos em rotação, sendo os 

elipsóides de Maclaurin e Jacobi casos especiais nos quais os objetos tem 

comportamento fluido. Essa nova concepção amplia os paradigmas aceitos quanto 

ao equilíbrio dos corpos do Sistema Solar, aprofundando nossa compreensão do 

assunto. Embora seja uma boa primeira aproximação, estudos assumindo 
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comportamento fluido trazem sérias limitações referentes a interpretação do 

comportamento dos materiais, isto posto que os objetos do Sistema Solar são 

compostos por materiais geológicos, que apresentam respostas complexas à 

aplicação de forças, portanto diferentes de um fluido. 

 O método em questão tem suas limitações. O poder elucidativo dos valores 

de ângulo de atrito interno obtidos são qualitativos a semi-quantitativos, uma vez que 

esse parâmetro físico não é diagnóstico de nenhum tipo litológico . Se aliado a 34

outros dados, e.g. resultados de análise espectral, pode ser usado para estimar a 

proporção entre certos componentes, porém nada revela se interpretado 

isoladamente; logo, para casos onde a composição do astro é completamente 

desconhecida, as estimativas de ângulo de atrito interno obtidas tem pouca ou 

nenhuma utilidade. Além disso, o método parte do pressuposto de que a composição 

do objeto estudado é homogênea em escala global. Embora isso seja verdade para 

certas classes de corpos menores, como asteróides e TNOs pequenos, foi 

demonstrado não ser o caso para os maiores objetos (e.g. Haumea e Quaoar). 

Corpos compostos por mais de uma camada requerem métodos mais elaborados 

para serem apropriadamente estudados (RAMBAUX et al. 2017), o que qualifica 

constatações feitas a partir do método de Holsapple (2004) como uma primeira 

aproximação. Não se sabe se o grau dessa aproximação tem alguma importância; 

tais esclarecimentos talvez sejam possíveis apenas após o envio de sondas e 

subsequente estudo de detalhe dos astros. Até o momento, os resultados se 

mostraram relevantes e com grande potencial para aplicações futuras (i.e. 

determinação de densidade para corpos de massa desconhecida), favorecendo a 

expectativa otimista quanto a sua alta confiabilidade e potencial para novas 

pesquisas. 

5.1.1 Porosidade Interna e Reologia de Misturas de Gelo e Rocha  

 Gelos são constituintes fundamentais de diversos objetos, perfazendo 

porções significativas de algumas luas e de classes inteiras de corpos menores, i.e. 

cometas, centauros e TNOs. Água tende a ser dominante por conta de sua enorme 

 Tipo de rocha, no geral com base na classificação de uma amostra de mão ou de rochas de um 34

afloramento, considerando diversos aspectos tais como cor, composição mineralógica, tipos de 
constituintes etc.
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abundância no Sistema Solar, embora diversos outros compostos voláteis formados 

a partir de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio também sejam encontrados 

(LEWIS 1971, 1972; apud DURHAM & STERN 2001). Esses compostos têm 

características físicas muito diferentes de outros tipos de materiais geológicos, 

portanto tendo grande influência em diversos processos geológicos como evolução 

térmica e tectônica, origem e evolução de certas formas de relevo, altura máxima de 

feições topográficas suportada, taxa de relaxamento visco-elástico de crateras e 

diapirismo, dentre outros (DURHAM & STERN 2001).  

 Nas condições físicas comumente encontradas na maioria dos TNOs e 

objetos similares, i.e. baixíssimas temperaturas e pressões internas baixas a 

moderadas (SHEPPARD et al. 2008), essas espécies comportam-se de formas 

diversas. Diferenças de ponto de fusão, viscosidade e outras propriedades físicas de 

modo geral negligenciadas nas CNPT  tem impacto muito mais pronunciado 35

sobretudo na reologia dos materiais, resultando em interações nunca observadas na 

Terra (DURHAM & STERN 2001). Essas condições viabilizam, por exemplo, a 

existência de diversas fases de água incomuns, como polimorfos  de alta pressão 36

de gelo (Figura 44a); elas apresentam características muito diferentes das 

observadas em ambientes terrestres, por vezes comportando-se como blocos rígidos 

em comparação a outras espécies de voláteis (STERN et al. 2015) de forma análoga 

a crátons  circundados por rochas mais maleáveis em zonas de colisão continental 37

(Figura 44b). Disso implica que o estudo das superfícies desses astros requer o uso 

de modelos análogos (mais detalhes na sessão 5.1.5 Modelos análogos para o 

estudo de TNOs), uma vez que suas superfícies são compostas por combinações 

exóticas de substâncias em condições ambientais diversas, resultando em 

comportamentos muito diferentes dos usuais para a Terra. 

 Outro fator determinante na reologia de misturas de gelo e rocha é a 

porosidade, i.e. a quantidade de espaços vazios em um material. Todos os tipos de 

materiais geológicos têm poros; rochas ígneas (como as que constituem corpos 

 Sigla para Condições Naturais de Pressão e Temperatura, i.e. 25ºC a 1 atm.35

 Polimorfos são minerais com mesma composição química, mas estruturas cristalinas distintas, 36

podendo apresentar propriedades físicas consideravelmente diferentes. De modo geral, polimorfos de 
alta pressão tem estruturas cristalinas mais compactas, e, portanto, maiores densidades.

 Crátons são porções antigas e estáveis da litosfera compostas por crosta continental e porção do 37

manto superior. Contém raízes mantélicas (i.e. extensões para dentro do manto, em direção ao 
núcleo) antigas e espessas, tornando essas regiões significativamente mais resistentes à deformação 
do que terrenos mais novos circundantes.
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menores) e metamórficas no geral têm porosidades entre 1 e 2%, chegando a 40% 

para certos tipos de rochas sedimentares e depósitos sedimentares (PRESS et al. 

2006). Esses poros podem ou não ser preenchidos, influenciando significativamente 

diversas propriedades físicas do material; a presença de certos tipos de líquidos, por 

exemplo, pode favorecer reações de alteração hidrotermal ou mesmo a formação de 

fraturas. Diversos processos podem levar a redução, e mesmo eliminação, da 

porosidade de uma rocha, como compactação, cimentação e recristalização dos 

componentes minerais da rocha. Esses processos envolvem certos regimes de 

pressão e temperatura, sendo condicionados, em última análise, pelo tamanho e 

composição do astro, e secundariamente por sua posição no Sistema Solar. 
Figura 44 - a) Diagrama de fases para gelo de água, com valores de densidade para pressão de 0.1 
MPa e temperatura de 98 K. b) Imagem de satélite da superfície de Plutão. Notar a diferença das 
texturas das porções compostas por gelo de água, constituindo blocos mais acidentados, e por outros 
voláteis, com evidências mais claras de deformação dúctil.  

Modificado de: a) Durham & Stern (2001); e b) Grundy et al. (2016) 

 Embora as temperaturas e pressões do interior de KBOs sejam elevadas o 

suficiente para favorecer a redução ou mesmo eliminação da porosidade adquirida 

durante seus processos de acreção (McKINNON 2002), acredita-se que quantidades 

significativas de poros possam ser preservadas (DURNAM et al. 2005, YASUI & 

ARAKAWA 2009). Experimentos de compactação de misturas de gelo e sílica 

indicam que porosidades de até 30% podem ser preservadas em objetos com 

diâmetros inferiores a ~700 km, corroborando hipóteses baseadas nas densidades 

por vezes inferiores a da água estimadas para alguns astros (YASUI & ARAKAWA 

2009). Mesmo para corpos maiores, com pressões internas relativamente altas, 

porosidades de até 10% podem ser preservadas, desde que na ausência de 

a) b)
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processos pervasivos de fusão. Nesses casos, reduções significativas de porosidade 

podem ocorrer, induzidas por processos de natureza puramente rúptil; vazios são 

preenchidos por material fino formado a partir de cataclase da rocha circundante, 

resultando em porosidade residual constituída por microporos desconexos em meio 

a fragmentos de gelo (DURHAM et al. 2005).  

 A porosidade tem impacto direto na densidade dos objetos, sendo 

fundamental sobretudo para explicar os valores inferiores aos da água obtidos para 

objetos como 2003 VS2, 2002 GZ32 e Chariklo. Não obstante, variações no grau de 

compactação, e portanto na porosidade, influem no ângulo de atrito interno do 

material (ElSHAFIE et al. (2012). Objetos formados por misturas de gelo e rocha de 

mesmas proporções podem apresentar valores diferentes de φ caso tenham 

porosidades globais diferentes; isso é de particular relevância ao se considerar que, 

em grande medida, a porosidade residual é função do tamanho do objeto, sendo 

menor em corpos maiores (DURNAM et al. 2005, YASUI & ARAKAWA 2009). Além 

disso, espera-se que a porosidade varie conforme a profundidade, reduzindo em 

direção ao núcleo conforme a pressão aumenta; logo, espera-se que o valor de φ, e 

consequentemente a reologia do material, varie de acordo com o nível estratigráfico. 

Esses fatores influenciarão as formas de equilíbrio assumidas pelos objetos, uma 

vez que são condicionadas (de acordo com o método usado nesse trabalho) pelo 

ângulo de atrito do material e pela existência de camadas com comportamentos 

geomecânicos distintos. 

5.1.2 Estrutura Interna, Regime Termal e Oceanos Subterrâneos em KBOs 

 A estrutura interna de TNOs, centauros e astros similares ainda é em grande 

parte um mistério. Acredita-se que os maiores corpos tenham passado por 

processos de diferenciação, resultando em objetos com núcleo rochoso de maior 

densidade envolto por manto composto predominantemente por gelo (SHCHUKO et 

al. 2014). Resultados recentes baseados em modelos computacionais para Quaoar 

(SHCHUKO et al. 2014) e Haumea (DUNHAM et al. 2019) indicam que esses astros 

têm estruturas dessa natureza, compostos por núcleo rochoso mais denso e manto 

de gelo (Figura 45). Os modelos não só explicam as densidades dos astros, como, 

no caso de Haumea, corroboram inferências feitas sobre suas formas de equilíbrio: 



109

corpos compostos por camadas de densidades diferentes não assumem formas de 

equilíbrio fluidas (i.e. elipsóides de Maclaurin e Jacobi), conforme pontuado por 

resultados anteriores (e.g. DUNHAM et al. 2019) e reafirmado nesse trabalho (mais 

detalhes na sessão 4 ANÁLISES DE EQUILÍBRIO DE CORPOS MENORES). 
Figura 45 - Representação esquemática da possível estrutura interna de TNOs diferenciados com e 
sem oceanos subterrâneos na interface entre rocha e gelo. 

Fonte: Autoria própria. 

 TNOs com estruturas como as descritas anteriormente podem conter lentes 

ou camadas de água líquida em seus interiores, por vezes constituindo oceanos 

subterrâneos. Sua formação e permanência é decorrente sobretudo pelo regime 

termal interno, condicionado pela quantidade de calor remanente da acreção e pela 

concentração de elementos radiogênicos. Não há consenso quanto a qual desses 

fatores domine, embora acredite-se que a concentração de radiogênicos tenha 

influência maior à longo prazo (LUGARO et al. 2018). 

 O calor oriundo de decaimento radioativo é originado a partir de duas classes 

de elementos, os de vida curta (short-lived radionuclei - SLR) e os de vida longa 

(long-lived radionuclei - LLR). Os SLR incluem 26Al, 60Fe e 36Cl, com influência 

significativa nas primeiras centenas de Ma a partir da formação dos objetos. O 

controle dos processos de diferenciação é em grande parte atribuído a concentração 

inicial de 26Al, por longa margem o mais influente dessa classe (Figura 46a), 

configurando sua importância central no estudo dos processos de acreção e 

diferenciação planetária. Os LLR incluem 232Th, 235U, 238U e 40K, de maior influência 

em escalas maiores de tempo. Esses elementos são os principais responsáveis pelo 

aporte de calor a longo prazo, com influência perceptível até hoje (Figura 46b) 

(LUGARO et al. 2018). 
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Figura 46 - a) Energia total disponível para aquecimento a partir do decaimento radioativo por grama 
de material no Sistema Solar, após o decaimento total do material inicial, calculadas a partir da 
composição de meteoritos. b) Energia térmica gerada em função do tempo para os principais 
elementos radioativos, calculada a partir de 50 mil anos após o início do decaimento.  

Fonte: Lugaro et al. (2018). 

 Acredita-se que TNOs de tamanho moderado, com diâmetros de algumas 

centenas de quilômetros, tenham interiores mais do que suficientemente aquecidos 

para induzir mudanças de fase, sobretudo de água (NOACK et al. 2016). Essas 

mudanças, além de terem impacto na estrutura global (i.e. fases diferentes 

apresentam características distintas como densidade e resposta à aplicação de 

forças, portanto afetando a reologia do objeto), podem incluir a formação de fases 

líquidas (NOACK et al. 2016, SHCHUKO et al. 2014). Isso resultaria na formação de 

uma interface entre rocha e água líquida, induzindo reações de alteração de silicatos 

no substrato rochoso. A alteração do material silicático se daria a partir de processos 

exotérmicos, como a serpentinização, que poderiam gerar grandes quantidades de 

calor, em alguns casos configurando fontes de energia térmica mais efetivas do que 

o decaimento de elementos radioativos (LUGARO et al. 2018). Além disso, 

substâncias resultantes desses processos, bem como aquelas formadas a partir da 

interação de tipos diferentes de gelo, poderiam atuar como anti-congelantes, 

reduzindo o ponto de congelamento das fases líquidas e, juntamente com o aporte 

de calor, favorecendo sua permanência por maiores intervalos de tempo 

(JOURNAUX et al. 2017, LUGARO et al. 2018, NEVEU et al. 2017, NOACK et al. 

2016). Esses oceanos não estão condiciondos à interface gelo-rocha, podendo 

acontecer entre duas camadas de gelo, na superfície dos astros (embora seja pouco 

provável em TNOs), ou mesmo em mais de uma posição. É possível que esses 

ambientes tenham sido capazes de sustentar vida, tornando sua compreensão de 

grande interesse sob o ponto de vista da Astrobiologia (mais detalhes na sessão 

5.1.4 Habitabilidade em astros ricos em gelo). 

a) b)



111

5.1.3 Criovulcanismo em Mundos Gelados 

 Criovulcanismo consiste na erupção de água e outras fases líquidas e/ou 

gasosas sobre a superfície congelada de astros do Sistema Solar Exterior (definição 

adaptada de GEISSLER 2000, pg. 764). Esse tipo de fenômeno foi observado em 

diversas luas, como Enceladus, Titã e Europa (GEISSLER 2000), e inferido para 

alguns TNOs de maior porte como Quaoar (NEVEU et al. 2017) e objetos de 

natureza similar como Ceres (NEVEU & DESCH 2015). Eles funcionam de forma 

análoga a vulcões, porém envolvendo temperaturas muito mais baixas e 

criomagmas  compostos por voláteis. Segundo Geissler (2000), a composição 38

exata desse material é de difícil determinação, uma vez que requer dados obtidos a 

partir de observação direta do material, i.e. coletados durante uma erupção, e 

portanto extremamente raros; porém, acredita-se que existam em grande 

diversidade de composições, ao menos em parte controladas pela composição do 

astro onde se formam. 

 Os principais condicionantes de processos criovulcânicos são a composição 

do criomagma e a temperatura no interior do astro. Monóxido de carbono (CO) é um 

dos principais por conta de sua grande abundância e alta solubilidade em água nas 

condições de pressão e temperatura esperadas no interior de KBOs. Outros 

elementos atuam de forma similar, como nitrogênio (N2), metano (CH4) e hidrogênio 

(H2), embora suas abundâncias esperadas sejam comparativamente muito menores; 

eles se formam a partir da alteração hidrotermal de silicatos, processo de ocorrência 

esperada desde que exista uma camada de água ao longo da interface gelo-rocha 

(NEVEU et al. 2015). Esses elementos favorecem a formação de criomagmas com 

densidades baixas em relação ao meio circundante (Figura 47a), resultando em 

gradientes de pressão que favorecem a formação de canais criomagmáticos por 

meio de fraturamento e posterior extrusão de material na superfície (GEISSLER 

2000, NEVEU et al. 2015). Temperaturas internas suficientes para induzir a formação 

das fases líquidas e/ou gasosas também são necessárias; mesmo a presença de 

pequenas quantidades de elementos radiogênicos durante a acreção desses astros 

é suficiente para tal, caracterizando a temperatura interna como fator não limitante à 

 Termo usado para designar o equivalente ao magma presente nos processos criovulcânicos. São 38

essas substâncias que são ejetadas sobre a superfície, comportando-se de maneira análoga à lava 
expelida por vulcões (Geissler 2000).
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ocorrência de criovulcanismo (NEVEU et al. 2015). Secundariamente, núcleos 

hidratados também favorecem esses processos, uma vez que se formam a partir da 

alteração hidrotermal de um núcleo desidratado, o que implica a existência de fases 

líquidas na interface gelo-rocha e decorre na formação de anti-congelantes (mais 

detalhes na sessão 5.1.2 Estrutura interna e oceanos subterrâneos em KBOs). 

 De acordo com Geissler (2000), criomagmas comportam-se de forma análoga 

à magmas silicáticos, com mobilidades similares e densidades significativamente 

menores (Figura 47b). A mobilidade de magmas silicáticos está diretamente 

relacionada a sua fluidez, que por sua vez é condicionada por sua composição; de 

modo geral, magmas mais básicos (i.e. menores teores de SiO2, portanto de 

composição mais basáltica) são mais fluidos, enquanto magmas mais ácidos (i.e. 

maiores teores de SiO2, portanto de composição mais riolítica) são mais viscosos. 

Uma das consequências dessa diferença é o tipo de edifício vulcânico formado: 

magmas mais viscosos tendem a formar cones e domos vulcânicos, e favorecem a 

ocorrência de vulcanismo explosivo (Figura 47c); magmas mais fluidos favorecem 

vulcanismo por fissura, sem a formação de edifícios vulcânicos pronunciados (Figura 

47d). Caso a analogia seja válida, espera-se que tipos diferentes de criomagmas 

favoreçam a formação de feições superficiais distintas, que poderiam ser usadas 

como critério para identificação e caracterização de processos criovulcânicos. 

5.1.4 Habitabilidade em Astros Ricos em Gelo 

 Descobertas recentes ligadas a possível existência água líquida em TNOs e 

centauros trouxeram novas perspectivas quanto a origem e evolução da água e, por 

consequência, da vida no Sistema Solar, uma vez que “a história da água é a 

história da vida” (ENCRENAZ 2008). O principal condicionante da habitabilidade de 

um astro é a presença de água líquida, por sua vez favorecida por fatores como 

espessura da camada de gelo externa, temperatura superficial do astro, e 

parâmetros físicos internos como concentração de elementos radiogênicos e 

permeabilidade térmica (mais detalhes nas sessões 5.1.2 Estrutura interna e 

oceanos subterrâneos em KBOs e 5.1.3 Criovulcanismo em mundos gelados). 
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Figura 47 - a) Densidades de candidatos a criomagmas e sólidos em função da temperatura. b) 
Mobilidades de criomagmas sem fases cristalinas nas respectivas temperaturas de liquidus em 
comparação aos equivalentes silicáticos. c) Exemplo de cone vulcânico formado a partir de lavas 
riolíticas, de alta viscosidade e baixa fluidez. d) Exemplo de vulcanismo por fissura, formado a partir 
de lavas basalticas, de baixa viscosidade e alta fluidez.  

Fonte: a e b) Kargel (1990, apud Geissler 2000); David Scheider; e d) J.D. Griggs/USGS. 

 A simples presença de fases líquidas não é suficiente, sendo a posição das 

camadas na coluna estratigráfica dos astros de igual importância (Figura 48). A 

existência de água na interface gelo-rocha é fundamental, pois resulta na alteração 

a) b)

c) d)
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hidrotermal dos silicatos do substrato e consequente formação de substâncias 

diversas, como sais e outros anti-congelantes; eles não apenas favorecem a 

permanência das fases líquidas por períodos de tempo maiores, mas também 

servem como potenciais fontes de nutrientes para seres vivos que venham a habitar 

esses lugares. Essas substâncias podem ser aportadas às camadas de água líquida 

por outros mecanismos, como plumas de material hiper-salino movimentando-se ao 

longo de fraturas. Isso permitira que oceanos subterrâneos situados no meio da 

camada de gelo fossem habitáveis, embora tal cenário seja comparativamente 

menos provável. A existência de múltiplos níveis com fases líquidas também é 

possível, embora para tal seja necessário algum mecanismo que leve os nutrientes 

das camadas basais para as mais superficiais, tal como um sistema de falhas ativo 

(ALIBERT 2013, JORNAUX et al. 2017,  NOACK et al. 2016). 
Figura 48 - Ilustrações das possíveis colunas estratigráficas de astros compostos por núcleo rochoso 
e manto rico em gelo, com a camada de água principal a) na interface gelo-rocha; b) em meio a duas 
camadas de gelo; e c) em mais de uma posição. 

Fonte: Autoria própria. 

 Alguns TNOs de maior porte, como Quaoar e Haumea, podem ter contido 

camadas de água líquida em algum ponto de seu passado geológico, talvez 

preservadas até os dias de hoje. Embora suas condições ambientais tornem as 

perspectivas da existência de vida ínfimas mesmo em um passado remoto, o estudo 

de seus ambientes pode revelar pistas fundamentais quanto a origem e evolução da 

vida, tornando-os alvos ainda mais interessantes para pesquisas futuras.  

5.1.5 Modelos Análogos no Estudo de TNOs 
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 Modelos análogos são de fundamental importância dentro das Ciências 

Planetárias, sobretudo na Geologia Planetária, pois permitem correlacionar feições 

observadas, e muitas vezes apenas acessíveis à distância, a processos geológicos 

ligados a sua formação, que, por sua vez, revelam aspectos importantes da origem e 

evolução dos astros (BAKER 2014, GARRY & BLEACHER 2016, BRANCO 2016). 

Esses modelos são baseados em processos ou ambientes muito bem conhecidos, 

permitindo sua correta extrapolação; por conta disso, a grande maioria usa 

ambientes da Terra como base, cujas propriedades são conhecidas com precisão 

ímpar. A sistemática mais comum envolve estabelecer princípios gerais a partir de 

observações e medições in situ, subsequentemente aplicados no estudo de outros 

astros a partir da correlação entre feições observadas e às previstas pelo modelo. 

Como as condições ambientais tendem a ser muito diferentes, o emprego de 

modelos análogos requer constantes adaptações, no geral balizadas por modelos 

matemáticos ou experimentos laboratoriais de tipos diversos  (BAKER 2014, 39

FAURE 7 MENSING 2007).  

 No caso de TNOs, centauros e objetos semelhantes, o uso de modelos 

análogos terrestres sempre foi consideravelmente limitado por conta das diferenças 

dramáticas de condições ambientais entre a Terra e os astros estudados. 

Felizmente, o envio de sondas espaciais às regiões do Sistema Solar onde esses 

objetos são encontrados mudou esse cenário. O grande volume de dados de alta 

precisão coletados viabilizou avanços drásticos no entendimento de alguns astros, 

configurando-os como excelentes modelos análogos para o estudo de TNOs.  

 Plutão é reconhecido como precursor à descoberta do Cinturão de Kuiper, a 

terceira maior zona do Sistema Solar, após aquelas ocupadas pelos planetas 

rochosos e gasosos. O astro também foi precursor à descoberta de planetas anões 

(inclusive precedendo a existência da classe), de corpos menores com rotações 

baixas, de objetos com superfícies dominadas por espécies exóticas de gelo, de 

objetos em ressonância orbital com Netuno, e de KBOs com satélites (STERN et al. 

2007). O conjunto composto pelo planeta anão e sua lua, Caronte, é, por grande 

margem, o mais detalhadamente conhecido em termos geológicos atualmente, 

configurando os astros como modelos análogos de grande utilidade para o estudo 

 Um exemplo são os experimentos feitos por Massé et al. (2016) para estudar a formação de 39

feições escuras na superfície de Marte, que permitiram não só delimitar as possíveis composições 
das soluções aquosas envolvidas, como definir os processos de deposição sedimentar possivelmente 
envolvidos em sua formação.
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de TNOs. O sistema foi visitado em 2015 pela sonda New Horizons, que coletou 

imagens de alta resolução e dados geofísicos diversos (STERN et al. 2015). Como 

anteriormente mencionado, os dados coletados revelaram uma complexidade 

superficial inesperada, incluindo feições indicativas de tectônica extensional, 

convecção superficial de camadas de gelo volátil, ação de ventos, transporte de 

voláteis em superfície e movimentação glacial (GRUNDY et al. 2016, STERN et al. 

2015); eles possibilitaram a elaboração do primeiro par de mapas geológicos de 

TNOs, disponíveis na Figura 49 (STERN et al. 2015), e a verificação de hipóteses 

relacionadas a composição atmosférica (GLADSTONE et al. 2016) e origem do 

sistema (McKINNON et al. 2017), dentre outras.  

 Ceres também configura um modelo em potencial de grande utilidade; sua 

posição no Cinturão de Asteróides torna a aquisição de dados comparativamente 

muito mais fácil, permitindo usá-lo como base para o estudo de objetos similares no 

Sistema Solar Exterior, embora detalhes de sua superfície e estrutura interna ainda 

sejam relativamente pouco conhecidos. Algumas luas de Júpiter e Saturno como 

Calisto, Titã e Oberon também configuram análogos interessantes, especialmente 

por orbitarem planetas de grande interesse científico frequentemente estudados 

como alvos potenciais para o envio de missões de exploração espacial. 

 Por meio da comparação dos objetos estudados à esses análogos, diversas 

inferências (como as elencadas anteriormente) podem ser feitas. Hipóteses quanto a 

possível existência de criovulcanismo em Quaoar, por exemplo, basearam-se nas 

características dessa classe de processos observadas em Ceres, enquanto que 

inferências sobre sua possível estrutura interna diferenciada em núcleo rochoso e 

manto de gelo baseou-se, sobretudo, em similaridades a Plutão e Ceres. 

Explicações para a forma particularmente alongada de Haumea também tomaram 

análogos como base; resultados apontados por simulações computacionais foram 

interpretados a partir do entendimento de processos de formação e evolução 

planetária oriundo do estudo de asteróides e outros corpos menores. Portanto, 

conclui-se que o uso de análogos poderá impulsionar importantes descobertas 

capazes de mudar inúmeros paradigmas nas Ciências Planetárias e Geologia 

Planetária, cuja importância com certeza crescerá conforme o número de missões 

de exploração espacial aumentar.  
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Figura 49 - Mapas geológicos de Plutão e Caronte. Em vermelho, terrae; em verde, crateras; em 
amarelo claro, chasmata; em laranja, macula; em azul, montes; em roxo, regios; em amarelo, plana; 
em ciano, dorsae; em rosa, cavi; em verde claro, lineae; em amarelo dourado, colles; em linhas 
vermelhas, rupes; em linhas verdes, fossae; e em linhas amarelas, valles. A nomenclatura adotada é 
informal.  

Fonte: Stern et al. (2015). 

5.2 FORMAS DE EQUILÍBRIO E GEOLOGIA DE ASTERÓIDES 

 Os asteróides estudados têm características físicas consideravelmente 

distintas, que possivelmente refletem seus processos de formação e evolução ao 

longo da história do Sistema Solar (BARNOUIN et al. 2019). Embora seja o maior, 

Ceres apresenta a menor densidade dos corpos de sua classe estudados nesse 

trabalho, de cerca de 2200 kg/m³; uma porosidade residual considerável (~10% em 

volume) também é provável, embora não seja suficiente para explicar a baixa 



118

densidade, o que indica que é composto por uma quantidade significativa de voláteis 

misturados a silicatos (DURHAM et al. 2005, ERMAKOV et al. 2017, McCORD & 

SOTIN 2005, YASUI & ARAKAWA 2009). Além disso, o astro possui grande 

variedade de feições superficiais possivelmente ligadas a processos de 

remobilização e circulação de voláteis, que, juntamente com sua composição, 

favorecem a ocorrência, ao menos em algum ponto de seu passado, de 

criovulcanismo (BUCZKOWSKI et al. 2016, ERMAKOV et al. 2017). Lutetia e Vesta 

apresentam densidades mais elevadas, de cerca de 3400 e 3800 kg/m³ 

respectivamente, valores esses consideravelmente superiores aos da maioria das 

rochas presentes na litosfera terrestre, mesmo assumindo porosidades globais  

bastante elevadas (>10% em volume). Esses valores permitem inferir a presença de 

quantidade significativa de materiais mais densos, indicando que os astros 

possivelmente passaram por, ou foram originados a partir de astros que sofreram, 

diferenciação (PATZOLD et al. 2011). Também se observou considerável variedade 

topográfica, sobretudo em Vesta, apontando a grande importância do histórico de 

impactos em suas evoluções (CARRY et al. 2010, JAUMANN et al. 2014). 

 Em todos os casos, os astros foram visitados por sondas espaciais (Dawn no 

caso de Ceres e Vesta, e Rosetta no caso de Lutetia), permitindo a confirmação de 

hipóteses e teorias feitas anteriormente baseadas exclusivamente em dados 

observacionais. O alto grau de detalhamento viabilizou estudos de natureza 

geológica, que, por sua vez, tem grande potencial científico. Ceres é possivelmente 

o mais interessante dos três. Foi coletada grande variedade de dados em várias 

escalas, incluindo imagens em espectro largo e estreito, o que possibilitou a 

elaboração de um mapa geológico em escala 1:10.000.000 (Figura 50a) contendo as 

principais estruturas e compartimentos geomorfológicos de escala global 

(BUCZKOWSKI et al. 2016). Esse mapa sintetiza informações de diversas fontes, 

incluindo interpretações quanto às relações tridimensionais entre as unidades 

geológicas e estruturas identificadas (i.e. como se estendem em direção ao interior 

do astro), portanto de grande utilidade para a compreensão de seu passado 

geológico (BERNKNOPF et al. 1993, BUCZKOWSKI et al. 2016). De particular 

importância são as considerações relacionadas aos domos, inicialmente tidos como 

originados a partir de criovulcanismo (BUCZKOWSKI et al. 2016), e posteriormente 

inferidos como formados a partir de fluxos de material em estado sólido (solid-state 
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flow) análogos a tectônica de sal vista na Terra (BLAND et al. 2019). Foram 

identificados cerca de 32 domos maiores, que variam de estruturas dômicas com 

plataformas circulares a estruturas completamente irregulares (Figura 50b). Embora 

representem altos topográficos consideráveis (entre 2 e 4 km de elevação), 

apresentam albedo e textura iguais aos das planícies dominadas por crateras que os 

circundam. Acredita-se que a camada mais externa de Ceres é composta por uma 

mistura de silicatos hidratados, voláteis e sais de baixa densidade, distribuídos de 

forma heterogênea. Gelo de água estaria concentrado em lentes e bolsões 

espalhados pela crosta, constituindo regiões de densidade e viscosidade mais 

baixas que, quando submetidas à forças, poderiam apresentar fluxo em estado 

sólido, de forma análoga a tectônica de sais  (AMMANNITO et al. 2016, BLAND et 40

al. 2019). Sua ocorrência é favorecida pela posição única do objeto, estando em 

uma região fria o bastante para permitir que gelo componha fração significativa de 

sua crosta, mas quente o suficiente para que o gelo flua em escalas de tempo 

observáveis (BLAND et al. 2019). Esses processos podem ser de grande 

importância na evolução superficial de astros similares a Ceres, compostos por 

misturas de gelo e água, uma vez que as condições para sua ocorrência podem ser 

consideravelmente comuns; portanto, estudá-lo torna-se ainda mais interessante, 

ainda mais se considerarmos sua proximidade à Terra e consequente maior 

facilidade em coletar grande diversidade de dados de alta precisão. 

 Lutetia e Vesta também invocam grande interesse geológico. Suas 

densidades elevadas indicam que os astros passaram por, ou formaram-se a partir 

de astros que sofreram, diferenciação, portanto possivelmente compostos por manto 

silicático e núcleo mais denso (CARRY et al. 2010, 2012; ZUBER et al. 2011). Vesta, 

em especial, apresenta grande complexidade topográfica, com depósitos de material 

escuro distribuídos ao longo de suas camadas mais superficiais; eles estão 

presentes em uma grande variedade de formas, apresentando várias correlações 

geológicas com outras feições superficiais como crateras e distribuição irregular 

 Na Terra, domos são frequentemente observados em regiões onde há extensos depósitos de sais 40

em meio a outros tipos de rochas sedimentares. Sais tem viscosidade e densidade comparativamente 
muito menores, e portanto são mais propensos a deformação que outros tipos de rochas 
sedimentares. Conforme mais e mais camadas são acrescentadas ao topo da sucessão de rochas, 
os estratos de sais são submetidos as forças compressivas diferenciais progressivamente maiores, 
resultando em fluxos em estado sólido e na formação de domos salinos, em um processo 
denominado de tectônica de sais. A compreensão de tais processos é de fundamental importância 
sobretudo para a indústria petrolífera, pois diversas bacias produtoras de petróleo apresentam esse 
tipo de estrutura geológica. Para uma revisão geral do assunto, consultar Hudec & Jackson (2007).
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(Figura 51). Embora ainda incerta, acredita-se que esse material tenha origem 

exógena, formado a partir da colisão em baixas velocidades de objetos impactantes 

de composição rica em carbono; esses impactos teriam remobilizado camadas de 

material mais escuro, conforme ilustrado na Figura 52 (JAUMANN et al. 2012). 

Lutetia também apresenta revelo bastante acidentado, dominado por crateras de 

impacto e sem indicativos da presença de outros processos geológicos importantes; 

mesmo assim, detalhes quanto a sua composição tanto superficial quanto global são 

conhecidos (CARRY et al. 2010, 2012). Em ambos os casos, valiosas informações 

relacionadas a formação e evolução do Sistema Solar estão registradas em suas 

rochas, uma vez que objetos dessa classe permaneceram essencialmente 

inalterados desde a sua formação (BOTTKE Jr. et al. 2002).  

 A análise de equilíbrio revelou que os três asteróides estudados estão em 

equilíbrio, mesmo considerando as enormes diferenças de escalas em tamanho (i.e. 

Ceres e Vesta com 999 km e 555 km de diâmetro respectivamente, e Lutetia com 55 

km), porém com formas diferentes daquelas assumidas por um fluido. Dos três, 

Ceres apresentou a forma mais próxima, divergindo pouco de um elipsóide de 

Maclaurin; os demais apresentam formas bastantes distintas do caso fluido, porém 

seguramente em equilíbrio isostático (mais detalhes na sessão 4 ANÁLISES DE 

EQUILÍBRIO DE CORPOS MENORES). Foram obtidos ângulos de atrito interno 

entre 0 e 5º para Ceres e Vesta, e entre 5 e 15º para Lutetia. Esses valores indicam 

comportamento diferente de um fluido, sendo compatíveis com certos tipos de 

rochas encontradas na Terra. Em especial, os valores obtidos para Ceres são 

coadunáveis com misturas de gelo e rocha com porosidades residuais significativas 

(até 10% em volume), esperadas como principais constituintes de sua superfície 

(DURHAM et al. 2005, ERMAKOV et al. 2017YASUI & ARAKAWA 2009). Os 

resultados permitem validar as hipóteses relacionadas a composição feitas 

anteriormente, acrescentando valores de ângulo de atrito interno que tem o potencial 

de revelar detalhes relacionados a composição dos objetos (e.g. proporção entre 

gelo e rocha no caso de Ceres, ou entre rochas mais e menos densas nos casos de 

Vesta e Lutetia). Todavia, os valores obtidos nada significam isoladamente, pois o 

ângulo de atrito interno não é um parâmetro diagnóstico de composição; no máximo, 

permite fazer estimativas quanto a resistência global à aplicação de forças, 

adquirindo sentido material (i.e. indica possível composição global) se usado 
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conjuntamente a estimativas de densidade, análises espectrais ou outros dados 

relacionados a composição.  
Figura 50 - a) Mapa geológico em escala 1:10.000.000 de Ceres, baseado em dados obtidos pela 
sonda espacial Dawn. Fonte: Buczkowski et al. (2016). b) MDE sobreposto a imagens coletadas pela 
sonda Dawn, mostrando os domos em escala regional. As flechas brancas indicam domos 
proeminentes, alguns dos quais nomeados.  

Fonte: Bland et al. (2019). 

a)

b)
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Figura 51 - a) Imagem dos aforamentos na margem oeste da cratera Marcia, indicando a existência 
de uma camada de material escuro escavada por impactos. b) Desenho ilustrando a forma dos 
depósitos de material escuro interpretada pelos autores.  

Modificado de: Jaumann et al. (2014). 

 Resta muito a se estudar sobre asteróides, sobretudo relacionado a sua 

geologia. Embora existam métodos que permitam obter certos tipos de informações 

geológicas sobre esses astros a partir de dados puramente observacionais, como os 

usados nesse trabalho (mais detalhes na sessão 3 MATERIAIS E MÉTODOS), estes 

pouco revelam sobre sua geologia, e quando revelam, o fazem em escala de detalhe 

muito pequena. Isso viabiliza a compreensão de alguns processos de escala global, 

de fundamental importância para o melhor entendimento da origem e formação dos 

objetos do Sistema Solar, mas que pouco dizem sobre os processos mais 

localizados que, como observado na Terra, muito refletem sobre as características e 

evolução do objeto. Atualmente, sondas espaciais mostram-se como as mais 

valiosas fontes de informações, coletando dados em grande volume e grau de 

detalhe; eles permitem a validação de hipóteses e teorias, dando novo significado e 

aplicabilidade a observações anteriores, e servem como base para novos estudos 

capazes de desvendar a história geológica dos objetos visitados. Através do estudo 

de sua geologia, é possível se entender em grande detalhe os processos ligados a 

sua origem e formação, e por consequência aprofundar nosso entendimento sobre 

corpos e sistemas planetários de forma geral, cujo potencial científico é imenso. 

a)

b)
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Ceres, por exemplo, pode ser considerado como um laboratório em tamanho real, 

com diversos processos geológicos únicos cujo estudo pode aprofundar a percepção 

de objetos compostos por gelo e rocha; além disso, a grande proporção de água o 

configura como uma valiosa fonte de informações sobre a história da água no 

Sistema Solar e, por consequência, da história da vida (ERMAKOV et al. 2017, 

JOURNAUX et al. 2017, NOACK et al. 2016,). Vesta e Lutetia também têm sua 

relevância, sendo registros físicos de alguns dos processos de acreção e formação 

planetária presentes nas fases iniciais de evolução do Sistema Solar (CARRY et al. 

2010, 2012; JAUMANN et al. 2012, 2014). Suas rochas podem fornecer valiosas 

informações sobre a natureza dos materiais presentes nas porções mais interiores 

dos planetas, e por conseguinte refinar nosso entendimento de corpos planetários. 

Figura 52 - Ilustração do modelo de formação por escavação de impactos, o mais aceito para 
explicar as feições topográficas observadas em Vesta. a) Impactos maiores penetram até porções 
mais profundas da superfície. b) Os impactos retiram o material sotoposto, relevando lentes de 
material escuro. c) Uma mistura de regolito claro e material escuro é ejetada pelo impacto, 
acumulando-se nos entornos da cratera formada. d) Impactos menores retrabalham os depósitos 
originados pelo impacto maior. e) Os depósitos formados anteriormente são ejetados e novamente 
misturados. f) O material ejetado pelos impactos menores se acumula, formando camadas de material 
escuro em níveis diversos distribuídas irregularmente.  
Fonte: Jaumann et al. (2014). 
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6 CONCLUSÕES 

 Como dito pelo célebre geólogo curitibano J. J. Bigarella, “Geologia é 10% de 

cabeça e 90% de panturrilha,” i.e. é uma ciência fortemente dependente de 

observações diretas e medições feitas in situ. Grande parte das descobertas e 

teorias desse campo do conhecimento foram construídas após meses, e por vezes 

anos, de cuidadosa coleta de dados em campo e correlação de informações 

coletadas em diversas partes da Terra, em alguns casos envolvendo diversos 

continentes . Somente nas últimas décadas que outros tipos de dados (e.g. 41

imagens de satélite e outros dados oriundos de sensoriamento remoto) tornaram-se 

disponíveis em volumes significativos, permitindo o estudo dos processos geológicos 

à distância, tanto na Terra como em outros objetos do Sistema Solar.  

 O uso de conceitos geológicos no estudo de outros astros começou nos anos 

1960, quando o geólogo americano E. M. Shoemaker iniciou seus estudos de 

crateras de impacto na Terra e na Lua; a prática rapidamente cresceu e se 

transformou em um campo científico altamente complexo e com forte natureza 

interdisciplinar conhecido como Geologia Planetária ou Astrogeologia, misturando 

conceitos e teorias de áreas como Química, Física, Astronomia, Geologia e Biologia, 

dentre outras (BRANCO 2016, FAURE & MENSING 2007). Por um longo tempo, 

dados obtidos por telescópios foram a principal fonte de informações, embora sua 

qualidade fosse limitada por fatores como absorção atmosférica de certas bandas de 

radiação e distância ao corpo observado. A criação e posterior difusão do uso de 

sondas espaciais provou-se revolucionária, resultando em melhoras drásticas no 

volume e qualidade dos dados coletados, e, consequentemente, dos resultados 

obtidos (BURNS 2010). Pela primeira vez, tornou-se possível coletar imagens da 

superfície de outros astros do Sistema Solar em escala de afloramento ou maior, 

estabelecendo um novo paradigma dentro da Geologia Planetária no qual o trabalho 

com robôs foi integrado ao cotidiano dos pesquisadores (HODGES & SCHMITT 

2011).  

 Desde então, sondas espaciais foram enviadas para vários objetos do 

Sistema Solar, como os planetas rochosos, os gigantes gasosos e vários corpos 

 A Teoria da Tectônica de Placas é um ótimo exemplo, tendo sido desenvolvida a partir de dados de 41

modo geral desconexos coletados em diversos projetos de pesquisa desenvolvidos na América do 
Sul, África e Austrália ao longo de várias décadas. Para mais detalhes, consultar Oreskes (2003). 
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menores, incluindo os TNOs Plutão e Caronte. Anteriormente à visita ao sistema, a 

forma e atmosfera de Plutão foram bem caracterizadas a parir da análise de dados 

de ocultações estelares (e.g. HUBBAR et al. 1988, MEZA et al. 2019, SICARDY et 

al. 2003,  ZALUCHA et al. 2011); propriedades da superfície e estrutura interna do 

astro eram apenas inferidas com base em modelos teóricos (DESCH & NEVEU 

2017). Os dados coletados pela sonda New Horizons no flyby de 2015 permitiram 

verificar teorias e hipóteses existentes (DESCH & NEVEU 2017), além de dar base 

para novas descobertas ligadas as propriedades geológicas do objeto. A superfície 

de Plutão revelou-se inesperadamente diversa, com grande variedade de formas de 

relevo de diversas idades, e significativas variações de cor e composição; algumas 

das regiões aparentam ser geologicamente recentes, enquanto outras contém 

indicativos de processos como tectônica extensional, convecção e migração de 

geleiras, dentre outros (STERN et al. 2015). As imagens de satélite do planeta anão 

foram usadas para mapeá-lo, originando o primeiro mapa geológico de um TNO 

(STERN et al. 2015); várias das feições identificadas e processos geológicos 

inferidos vem sendo estudados em graus de detalhe progressivamente maiores 

desde então (e.g. HOWARD et al. 2017, KAMATA et al. 2019, MOORE et al. 2017). 

Sua maior lua, Caronte, também foi estudada no mesmo nível de detalhe, tendo sido 

fonte de importantes descobertas relacionadas a evolução do sistema planetário a 

que pertence, e de processos criovulcanicos atuantes em corpos que contém 

quantidades significativas de gelo (DESCH & NEVEU 2017, MOORE et al. 2017).  

 O TNO 486958 Arrokoth ou 2014 MU69, conhecido informalmente como Ultima 

Thule, também merece atenção especial (Figura 53). O objeto é um binário de 

contato, composto por dois planetesimais unidos entre si pelos seus eixos maiores, 

Ultima (com ~21 km de diâmetro) e Thule (com ~15 km). Arrokoth se tornou o mais 

primitivo e mais distante objeto já visitado por uma sonda espacial. Assim como para 

Plutão, constatou-se uma grande riqueza de feições geológicas em sua superfície, 

configurando seu estudo como de grande importância para o entendimento da 

formação e evolução dos planetas, e evolução do Sistema Solar. 

 O potencial de se chegar a esse nível de detalhamento com outros TNOs em 

um futuro próximo é no mínimo remoto, uma vez que são necessários anos de 

preparação para o lançamento de uma sonda espacial. Até que essa realidade 

mude, a aquisição de novos dados está restrita a observações à distância, que se 



126

fazem importantes não apenas como forma de expandir nossos conhecimentos, mas 

como base para a seleção de novos alvos para futuras missões de exploração 

espacial. Felizmente, diversos métodos de aquisição e análise de dados existem, 

capazes de prover medições precisas de propriedades físicas como forma e 

densidade mesmo de astros muito pequenos situados a grandes distâncias do Sol 

(e.g. redução de dados de ocultações estelares e análise de forma de equilíbrio, 

ambos usados nesse trabalho). Considerando que o passado geológico de um 

objeto é registrado fisicamente em sua composição e estrutura, características 

físicas podem ser usadas para melhor entendê-los, desde que modelos teóricos e/ou 

análogos existam; fortuitamente, modelos vem sendo desenvolvidos e refinados há 

décadas, e análogos que não a Terra vêm tornando-se mais comuns.   
Figura 53 - Mapa geomorfológico de 2014 MU69 feito a partir de dados coletados pela sonda New 
Horizons, ilustrando a grande variedade de feições superficiais identificadas no astro.  

Fonte: Stern et al. (2019). 
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 Nesse contexto, trabalhos como o aqui presente passam a ser possíveis, 

dando base para discussões de grande interesse geológico. Foi mostrado que certas 

propriedades físicas de TNOs podem ser medidas com grande precisão a partir da 

observação de ocultações estelares e outras técnicas. Essas medidas podem ser 

usadas para se avaliar o estado de equilíbrio dos objetos, fornecendo informações 

sobre o comportamento do material que os compõem, i.e. quão próximo estão de 

comportamento puramente fluido (HOLSAPPLE 2004, 2007). Isso é um indicativo da 

possível composição interna do objeto (e.g. proporção entre gelo e rocha), o que 

está diretamente relacionado à estrutura interna e aos processos geológicos que 

atuaram e atuam nesses astros. A partir do uso de modelos teóricos e de análogos, 

foi possível entender, ao menos de modo qualitativo, os principais processos 

presentes no passado geológico e durante sua evolução, o que dá importantes 

pistas quanto aos processos de formação e evolução planetária, e à história do 

Sistema Solar (BAKER 2014, DUNHAM et al. 2019). Em particular, a possibilidade 

de encontrar indicativos da existência de ambientes habitáveis no passado e, mais 

interessantemente, no presente (sob a forma de camadas de água líquida na 

interface entre gelo e rocha) tem grande potencial, uma vez que pode prover 

informações ímpares sobre a origem e evolução da vida como à conhecemos 

(JOURNAUX et al. 2017, NOACK et al. 2016, NEVEU et al. 2017). Além disso, TNOs 

e outros mundos gelados apresentam grande diversidade de ambientes geológicos 

singulares, muito diferentes de qualquer análogo encontrado na Terra; eles podem 

ser vistos como grandes laboratórios em escala real, possivelmente contendo uma 

infinidade de processos geológicos únicos cujo estudo tem o potencial de mudar 

inúmeros paradigmas dentro das geociências e afetar a forma como entendemos a 

formação e evolução de planetas (BAKER 2014, FAURE & MENSING 2007). 

 O refinamento das técnicas, sobretudo relacionadas a predição de eventos, e 

ampliação das redes de coleta de dados nos últimos anos aumentou 

significativamente o volume de dados de ocultações estelares. Disso resulta que a 

forma de vários objetos é conhecida com grande precisão, o que permite determinar 

suas densidades com grande acurácia desde que suas massas sejam bem 

conhecidas. De modo geral, isso é verificado para astros dotados de luas, como 

Haumea e Quaoar; contudo, a grande maioria dos corpos menores não tem satélites 

naturais, inviabilizando a determinação de massa e densidade por outros métodos.  
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 No caso de asteróides, a densidade tem papel fundamental em sua 

compreensão, fornecendo um panorama geral sobre suas propriedades 

(DRUMMOND et al. 2010). Tendo em vista que as propriedades físicas fundamentais 

de um astro (i.e. massa, forma etc.) são consequência direta de sua composição e 

evolução ao longo do tempo, essa constatação pode ser expandida de modo a 

incluir todos os corpos menores do Sistema Solar. Em sua maioria, esses objetos 

são acessíveis apenas por meio de telescópios, limitando muito as características 

passíveis de serem medidas. Dentre as várias propriedades acessíveis, apenas a 

densidade fornece informações sobre seus interiores, uma vez que pode ser usada 

como uma forte restrição para inferências quanto as suas composições, embora 

limitada por incertezas quanto a porosidade e estruturação interna. Características 

como cor, assinatura espectral e albedo podem fornecer informações sobre suas 

superfícies; contudo, isso pouco revela sobre seus interiores, uma vez que as 

camadas mais externas estão sujeitas aos efeitos de processos como intemperismo 

espacial (space weathering), impactos e diferenciação, que mascaram ou até 

mesmo apagam indicativos de propriedades globais ou internas (DRUMMOND et al. 

2010). Portanto, a densidade tem uma importância ímpar, tornando sua medição de 

particular interesse científico.  

 Nesse contexto, o método aqui proposto ganha grande relevância, uma vez 

que permite estimar a densidade com precisão significativa nos casos em que 

determinações de massa estão indisponíveis, que representam cerca a grande 

maioria dos corpos menores conhecidos. Embora tenha suas limitações, elucidando 

pouco na total ausência de restrições relacionadas à composição dos objetos, o 

método permite determinar a densidade de astros ao menos de forma semi-

quantitativa quando aplicado juntamente a outros estudos ligados a composição. 

Isso foi demonstrado para os astros 2003 VS2 e 2002 GZ32, cujas massas são 

desconhecidas por conta da ausência de satélites. Em ambos os casos, assumiu-se 

que os objetos são compostos por misturas de gelo e rocha, indicadas por suas 

composições superficiais, que foram usadas para se obter boas estimativas de suas 

densidades globais.  

 O método também pode ser usado para se fazer inferências acerca das 

propriedades geológicas dos materiais, i.e. reologia global. Os pressupostos quanto 

ao equilíbrio estão atrelados à resposta do material à aplicação de forças, 
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representada pelo ângulo de atrito interno. Demonstrou-se que para objetos triaxiais, 

ângulo de atrito interno entre 0 e 5º resultam em boas estimativas de densidade. 

Para o caso de objetos oblatos, contudo, notou-se que essa faixa de valores não é 

apropriada, sobretudo para objetos com valores de α elevados; nesses casos, é 

necessário limitar φ a 0º, resultando, então, em estimativas de densidade 

adequadas. 

 O ângulo de atrito interno varia em função da composição (e.g. proporção 

entre gelo e rocha) e estrutura (e.g. porosidade) interna do objeto, e, portanto, pode 

ser usado de base para inferências quanto a composição e estrutura interna dos 

astros estudados. Além disso, ao ser considerada na avaliação do estado de 

equilíbrio dos corpos (isto é, ao se considerar comportamento diferente de um 

fluido), expande o conjunto de possíveis formas de equilíbrio atingidas pelos corpos, 

apontando as famílias de elipsóides de Maclaurin e Jacobi, tidas como as únicas 

formas de equilíbrio possíveis nos estudos clássicos, como casos especiais; também 

configura estudos considerando comportamento puramente fluido como primeiras 

aproximações que, embora válidas, podem ser refinadas.  

 Os resultados obtidos a partir de sua aplicação foram de particular interesse 

no caso de Haumea, cujo estado de equilíbrio tinha sido posto em cheque após 

medidas precisas de sua forma mostrarem-se incompatíveis com o comportamento 

fluido esperado por conta de sua composição (ORTIZ et al. 2017). De acordo com o 

método aqui proposto, o astro encontra-se em equilíbrio e apresenta comportamento 

fluido, porém com forma de equilíbrio diferente dos casos clássicos, i.e. elipsóide de 

Jacobi. Sua aplicação a dados de outros astros (Quaoar, Ceres, Lutetia e Vesta) não 

só permitiu verificar sua aplicabilidade, como demonstraram sua grande 

versatilidade e potencial para descobertas futuras, justificando a necessidade de 

progredir com seu refinamento e uso em pesquisas subsequentes. 
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Equilibrium shapes and Geology of TNOS

a work in progress

H. C. Branco1 & F. Braga-Ribas1

1 Federal University of Technology of Paraná, UTFPR-Curitiba, e-mail: helycbranco@gmail.com

Abstract. Global fluid behaviour is usually assumed in the study of the equilibrium shapes, and therefore properties, of trans-
neptunian objects (TNOs). However, recent results indicate that this simplification is not always valid. TNOs are composed by a
mixture of ice and rock, the last generally in the shape of dust and/or grains of various sizes. The properties of these mixtures not
only allow the existence of states with residual global stress, but also a gamma of equilibrium shapes di↵erent of those assumed
by a fluid (i.e. Maclaurin and Jacobi ellipsoids). Therefore, it is necessary to use geological criteria to obtain better estimations of
the physical properties of these bodies. This allows correlations between parameters associated with the resistance of the materials
and the application of forces, such as the ones related to spin and gravitational interactions. When using the spin velocity and the
tridimensional shape, it is possible to infer parameters such as density and internal angle of friction, amongst others, that can be used
as base for assumptions regarding composition, internal layering and, in some cases, possible geological processes acting on the body
such as cryovolcanism. In order to do that, the method proposed by Holsapple 2004 was applied for high precision data (obtained
from stellar occultations) of the TNOs Haumea, Quaoar, 2003 VS2 and 2002 GZ32, and the asteroids Ceres, Lutetia and Vesta. For
the TNOs, Pluto and Charon were used as analogs for assumptions regarding geological processes and surface evolution.

Resumo. Classicamente assume-se comportamento global fluido no estudo das formas de equilíbrio e propriedades físicas de objetos
transnetunianos (TNOs). Contudo, resultados recentes apontam que tal simplificação nem sempre é válida. TNOs são compostos por
misturas de gelo e rocha, no geral sob a forma de poeira ou grãos de tamanhos diversos, o que resulta em comportamento distinto de
um fluido. As propriedades desses materiais permitem não só a existência de estados de equilíbrio com stress residual, como de uma
gama de formas de equilíbrio distintas do caso fluido. Para se obter estimativas mais precisas acerca das propriedades físicas desses
astros, tal como densidade, se faz necessário o uso de critérios geológicos, como proposto por Holsapple (2001, 2004 e 2007). O
uso de tais métodos permite correlacionar parâmetros associados a resistência do material às forças aplicadas sobre os corpos. Ao se
utilizar forma e velocidade de rotação, é possível estimar valores de densidade e de parâmetros vinculados a resistência interna dos
materiais que compõe esses astros (i.e. ângulo de atrito interno), que por sua vez permitem inferências sobre o tipo de material que
os compõe, ou que compõe suas camadas mais superficiais. O método de Holsapple 2004 foi aplicado para dados de alta precisão de
alguns TNOs, incluindo Haumea, Quaoar, e 2003 VS2, e de asteróides como Ceres, Lutetia e Vesta. No caso dos TNOs, notou-se
comportamento muito próximo a um fluido, permitindo inferir camadas externas compostas majoritariamente por gelo. No caso dos
asteróides, notou-se considerável influência da resistência dos materiais em sua forma, corroborando as inferências de composição
predominantemente silicática.

Keywords. TNOs, Equilibrium Shapes, Solar System

1. Introduction

The possible shapes and spin velocities of bodies in the Universe
are a consequence of their composition and the balance of forces
acting upon them (i.e. self-gravity, tidal and centripetal forces)
(Holsapple 2004). When they are balanced, the body is consid-
ered to be in equilibrium shape.

Holsapple 2001, 2004, 2007 proposed the use of geological
stability criteria to study the small bodies of the Solar System.
The method is based on the evaluation of the limit-state of the
bodies, in which the maximum internal tensions are accommo-
dated without deformation or significant shape modification. It
allows the inference of relationships between the tridimensional
shape, angle of internal friction (�), and spin velocity (!). From
these, it’s possible to infer physical properties such as density (⇢)
and maximum spin velocity supported by the body in its current
shape.

The results presented here are still being refined. Until the
present, the method was applied to high precision data obtained
from stellar occultation by the TNOs Haumea, Quaoar and 2003
VS2, and the centaur 2002 GZ32, and to space probe data of
Lutetia (obtained by Rosetta space-probe).

2. Methods

The method proposed by Holsapple 2004 was used to infer the
physical properties (⇢ and/or �) of the small bodies listed above.
It allows the determination of scaled spin (⌦) as a function of
the aspect ratio ↵ (c/a), where c is the shortest semi-axis of the
object and a is the longest) and the � for a certain shape (i.e.
prolate, oblate or spheroidal).

The parameter ⌦ is calculated from the spin velocity ! and
the density ⇢ using equation 1.

⌦2 =
!2

⇡⇢G
(1)

Curves of ⌦ vs. ↵ were calculated, using literature values,
for a range of � (grey lines in the figures). Each curve represents
all possible combinations of spin velocity and shape for a certain
angle of internal friction. Their shape is a function not only of �,
but also of the shape of the body (aspect ratio �, or b/a, where b
is the intermediate semi-axis of the object).
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Object ↵ � ⇢ (kg/m3) Rotation Period (h)
Quaoar1 0.910 (+0.027/-0.017) ⇠1 1990 ± 460 8.8394 ± 0.0002
Haumea 0.442 (+0.016/-0.017) 2 0.7339 2 1885 ± 80 2 3.915341 ± 0.000005 3

2003 VS24 0.788 (+0.085/-0.139) 0.846 (+0.031/-0.028) - 7.41753 ± 0.00001
2002 GZ32 0.4058 3 0.8841 4 1050 (+500/-350) 4 5.80 ± 0.03 5

Lutetia 0.620 (+0.114/-0.112) 6 0.835 ± 0.015 6 3400 ± 300 8 8.168270 ± 0.000001 7

Table 1. Values of ↵, �, ⇢ and period of rotation for the studied objects. References: 1Braga-Ribas 2013, 2Ortiz et al. 2017, 3Santos-
Sanz et al. 2018, 4Benedetti-Rossi et al. 2019, 5Dotto et al. 2008, 6Carry et al. 2012, 7Carry et al. 2010, 8Patzoid et al. 2011.

Figure 1. Plot of ⌦ vs. ↵, where each curve corresponds to a di↵erent angle of friction, spaced by 5o, for a) Quaoar, b) Haumea, c)
2003 VS2, d) 2002 GZ32, and e) Lutetia. The coloured points and associated error bars are obtained calculating the values of ↵ and
⌦ for the object, using the average (in blue), minimum (in red) and maximum (in green) values of density, as described in the text.

3. Results

The rotation period, semi-axis a, b and c (used to calculate the
aspect ratios ↵ and �), and ⇢ (when available) were taken from
the available bibliography and are summarised in Tab. 1. They
were used to calculate the curves for each object, according to
its shape. The plots were used to obtain values of � and ⇢, used
to make interpretations regarding composition, internal structure
and, when possible, probable geological processes.

According to Fig. 1a, Quaoar have a behaviour very close to
a fluid, assuming a Maclaurin equilibrium shape. Small devia-
tions from fluid behaviour is possibly a consequence of the pres-
ence of rocky material. This verifies the validity of the method,
due to the fact that the semi-axis values used here were obtained
considering a purely fluid behaviour for the object.

Haumea’s plot (Fig. 1b) indicates that the object is in equi-
librium, but with di↵erent shape from a Jacobi ellipsoid. Its be-
haviour is similar to a fluid, possibly due to an upper layer com-
posed mostly by ice. However, its density indicates the possibil-
ity that it has a denser (rocky) core, allowing the assumption that
the object is di↵erentiated and has a layered structure.

2003 VS2 was the only object without a value of ⇢ available
in the bibliography. Its graph (Fig. 1c) was used to estimate its
density, under the assumption that it has a fluid behaviour (� =
0). It is shown that the object is in equilibrium, with a shape
di↵erent of a Jacobi ellipsoid, and density of 1050 (+500/�350)
kg/m3.

2002 GZ32 is one of the 4 centaurs with multi-chord occul-
tation data available (Santos-Sanz et al. 2018). Its plot (Fig. 1d)

indicates that it is in equilibrium, but with shape di↵erent from a
Jacobi ellipsoid, and � = 15 deg. This value is compatible with
some geological materials found on Earth, such as sand and peb-
ble aggregates, and can be an indicative that the object is com-
posed by a mixture of rock and ice, with a considerable fraction
of rocky material and possibly high porosity.

Lutetia’s plot (Fig. 1e) indicates � = 5�, a value compat-
ible with certain types of sediment aggregates found on Earth.
It possibly have a rubble-pile structure, as is believed to be the
case for most asteroids. It also validates the method, allowing
comparisons with other methods.

4. Discussion and conclusions

It was noticed that the studied bodies are, generally speaking, in
equilibrium, although with shapes di↵erent than the fluid cases
(Maclaurin and Jacobi ellipsoids). The di↵erence is usually quite
small, what characterises studies considering fluid behaviours as
reasonable first approximations.

For bodies with shapes well characterized through stellar oc-
cultations, that have shapes di↵erent from that expected for the
fluid cases, this method allows a first estimate of its density.

It was verified that the properties of the materials consid-
erably a↵ect the way the bodies respond to forces, and, con-
sequentially, their equilibrium shapes. Even small fractions of
rocky material are su�cient to significantly change their shapes,
as is the case for most TNOs. However, more detailed studies
are required in order to reach further conclusions.
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APÊNDICE 2 - RESUMO DO ARTIGO “ON HAUMEA’S SHAPE AND THE 
GEOLOGY OF TNOS” 

Resumo do artigo “On Haumea’s shape and the Geology of TNOs”, de autoria do 

aluno e orientador e em elaboração, focado nos resultados e interpretações sobre o 

TNO Haumea. 
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ABSTRACT 

Transneptunian Objects (TNOs) can be seen as spinning bodies under the influence 

of self-gravity, spin-related forces and tidal forces, classically considered to present 

fluid behaviour and, therefore, assume fluid equilibrium shapes. However, they are 

composed by geological materials that rarely behaves as fluids; thus, the use of 

geological criteria to analyse the shapes assumed by these objects when in 

equilibrium, i.e. their equilibrium shape, is required, resulting in more accurate 

understanding of their nature. This work presents the results of the equilibrium 

analysis of the TNOs Haumea, Quaoar and 2003 VS2. Their shape, spin velocity and 

density (whenever available) were used to determine: i) if the object was in 

equilibrium; ii) if it presents fluid behaviour or if it has some type of internal resistance 

to deformation; and iii) the geological implications of this. All objects were found to be 

in equilibrium. Haumea presents fluid behaviour, but with a shape different from a 

Jacobi ellipsoid; its high water ice content indicates that it possibly housed liquid 

water in the past, maybe capable of sustaining life. Quaoar assumes a Maclaurin 

ellipsoidal shape, as indicated by previous studies; the occurrence of cryovolcanism 

wasn’t verified, although it remains possible. The method was also used to provide a 

density value for 2002 VS2, under the assumptions that it presents fluid behaviour 

and is in equilibrium; it also assumes a shape different from a Jacobi ellipsoid. It was 

shown that the material’s behaviour is an indicative of the possible internal 

composition and structure of an object, what is closely related to geological 

processes that took and are taking place on it. Through the use of models and 

analogs, it is possible to understand, at least in general terms, their geological history 

and evolution; in particular, the expectancy of finding indicatives of habitable 

environments has great potential, as it can result in unprecedented insights about 

life’s origin and history. In addition to that, TNOs and other icy worlds present unique 

environments, very different than anything on Earth; they can be seen as huge real-

life laboratories, possibly containing a vast number of geological processes unique to 

them and capable of changing some of the current paradigms of this field of science. 

keywords: Solar System Astronomy, Transneptunian Objects, Haumea 
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APÊNDICE 3 - EXEMPLO DE PROGRAMA ELABORADO PARA CÁLCULO E 
PLOTAGEM DE  GRÁFICO DE Ω vs. α PARA OBJETOS OBLATOS 

Código do programa para gerar os gráficos para o TNO Quaoar (exemplo de objeto 

oblato), feito em Python 3. 



147
In [1]: # calculates and plots Omega and Alpha for both graph and objects

In [2]: # packages
import numpy as np
import pandas as pd
import time as time
from scipy.integrate import quad
import matplotlib.pyplot as plt
from math import *
from math import sin
from math import pi
from numpy import *
from scipy import integrate

In [3]: # definition of functions for the main equations

# variable definition (for use in jupyter)
alpha = 1
betha = 1

# Ai calculation - eq. 5.6
def Fx(u):
    fx = 1/(((u+1)**(3/2))*((u+betha**2)**(1/2))*((u+alpha**2)**(1/
2)))
    return fx
def Fy(u):
    fy = 1/(((u+1)**(1/2))*((u+betha**2)**(3/2))*((u+alpha**2)**(1/
2)))
    return fy
def Fz(u):
    fz = 1/(((u+1)**(1/2))*((u+betha**2)**(1/2))*((u+alpha**2)**(3/
2)))
    return fz

def Ax(alpha,betha):
    resultx = integrate.quad(Fx,0,np.inf)
    return resultx
def Ay(alpha,betha):
    resulty = integrate.quad(Fy,0,np.inf)
    return resulty
def Az(alpha,betha):
    resultz = integrate.quad(Fz,0,np.inf)
    return resultz

ax = alpha*betha*Ax(alpha,betha)[0]
ay = alpha*betha*Ay(alpha,betha)[0]
az = alpha*betha*Az(alpha,betha)[0]

# Omega calculation - eq. 6.3
def Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambdax,lambday,lambdaz):
    omega = (2*((lambdax*ax)+(lambday*(betha**2)*ay)+(lambdaz*(alph
a**2)*az)))/(lambdax+((betha**2)*lambday))
    return sqrt(omega)
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In [4]: # calculation parameters

# initial conditions
alphain = 0.00000
alpha = alphain
betha = 1

# alpha variation
alphav = 0.00001

# phi calculation parameters
degin = -90
degmax = 90
deg = degin

# deg variation
degv = 5
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In [ ]: # Omega calculation - multiple lines in the graph

start = time.time()

i = 0

while (deg<=degmax):
    phi = (pi/180)*(deg)
    m = (1+sin(phi))/(1-sin(phi))
    lambdax = 0
    lambday = m
    lambdaz = -1
    if i==0:
        OmegaVec = [Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambdax,lambday,lamb
daz)]
        Alpha = [alphain]
        alpha = alpha + alphav
        while (0.0<=alpha) and (alpha<=1.0):
            ax = alpha*betha*Ax(alpha,betha)[0]
            ay = alpha*betha*Ay(alpha,betha)[0]
            az = alpha*betha*Az(alpha,betha)[0]
            OmegaVec.append(round(Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambda
x,lambday,lambdaz),10))
            Alpha.append(round(alpha,10))
            alpha = alpha + alphav
        OmegaM = [OmegaVec]
    if i==1:
        OmegaVec2 = [Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambdax,lambday,lam
bdaz)]
        alpha = alpha + alphav
        while (0.0<=alpha) and (alpha<=1.0):
            ax = alpha*betha*Ax(alpha,betha)[0]
            ay = alpha*betha*Ay(alpha,betha)[0]
            az = alpha*betha*Az(alpha,betha)[0]
            OmegaVec2.append(round(Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambd
ax,lambday,lambdaz),10))
            alpha = alpha + alphav
        OmegaM = append(OmegaM,[OmegaVec2],0)
    deg = deg + degv
    alpha = alphain
    i = 1
    
end = time.time()    
    
print ("done!")
print (end-start)

In [6]: # save Omega and Alpha values

OmegaMT = OmegaM.transpose()

np.save("OmegaM_quaoar.txt",OmegaMT)
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In [ ]: # Omega calculation for objetcs (points)

# infered density [kg/m3]
rho = 1990
rho_error = 460

G = 8.87*10**(-11)

# recover values from file
Obj_Data = pd.read_csv("Obj_Data_In_quaoar.txt",header=None,sep=" "
)
                
name_obj = Obj_Data[0]
alpha_obj = Obj_Data[4]
alpha_obj_err_s = Obj_Data[5]
alpha_obj_err_i = Obj_Data[6]
alpha_obj_err = [alpha_obj_err_i, alpha_obj_err_s]
period = Obj_Data[7]*3600
period_err = Obj_Data[8]*3600

# Omega calculation for the object

omega_obj = sqrt((4*pi)/(period**2*rho*G))
omega_err = (omega_obj) - (sqrt((4*pi)/((period+period_err)**2*rho*
G)))

omega_obj_min = sqrt((4*pi)/(period**2*(rho-rho_error)*G))
omega_err_min = (omega_obj_min) - (sqrt((4*pi)/((period+period_err)
**2*(rho-rho_error)*G)))

omega_obj_max = sqrt((4*pi)/(period**2*(rho+rho_error)*G))
omega_err_max = (omega_obj_max) - (sqrt((4*pi)/((period+period_err)
**2*(rho+rho_error)*G)))

print ("done!")

In [11]: # save Omega and Alpha for objects

Obj_Data.loc[:, 9] = pd.Series(round(omega_obj[0],10))

Obj_Data.loc[:, 10] = pd.Series(round(omega_err[0],10))

Obj_Data.loc[:, 11] = pd.Series(round(omega_obj_min[0],10))

Obj_Data.loc[:, 12] = pd.Series(round(omega_err_min[0],10))

Obj_Data.loc[:, 13] = pd.Series(round(omega_obj_max[0],10))

Obj_Data.loc[:, 14] = pd.Series(round(omega_err_max[0],10))

Obj_Data.to_csv('Obj_Data_Out_quaoar.txt',header=None,sep=" ")

In [ ]: # plot Alpha vs. Omega - multiple lines

fig = plt.figure()
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ax = fig.add_subplot(111)

plt.xticks([0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0])
plt.yticks([0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2])

axes = plt.gca()
axes.set_xlim([0.0,1.0])
axes.set_ylim([0.0,1.16])

# plt.title("scaled spin vs. alpha")
plt.xlabel("aspect ratio \u03B1")
plt.ylabel("scaled spin \u03A9")
plt.title(name_obj[0])

plt.minorticks_on()

k = 0
kmax = (degmax-degin)/5
while (k<kmax):
    if (k==18):
        plt.plot(Alpha,OmegaM[k],'0.2',zorder=1)
        ax.annotate('\u03C6 = 0', xy = (0.8,0.5), xytext = (0.75,0.
48),rotation=-35,color='k')
    else:
        plt.plot(Alpha,OmegaM[k],'0.6',zorder=0)
    k=k+1

# upper stability limit (needs tuning):
x = np.arange (0.06, 1.0, 0.0001)
y = (x**0.25)-0.27
plt.plot(x,y,'0.2',zorder=1)

# lower stability limit (needs tuning):
x = np.arange (0.06, 0.15, 0.0001)
y = 2000*(-x**4.5)+0.228
plt.plot(x,y,'0.2',zorder=1)

n = 1
m = 0
while (m<n):
    plt.plot(alpha_obj[m],omega_obj[m],'o',color='royalblue',zorder
=3,label='médio',markersize=3)
    plt.errorbar(alpha_obj[m],omega_obj[m],xerr = alpha_obj_err[m],
yerr = omega_err[m],zorder=3)
    plt.plot(alpha_obj[m],omega_obj_min[m],'o',color='red',zorder=2
,label='mínimo',markersize=3)
    plt.errorbar(alpha_obj[m],omega_obj_min[m],xerr = alpha_obj_err
[m],yerr = omega_err_min[m],zorder=2)
    plt.plot(alpha_obj[m],omega_obj_max[m],'o',color='green',zorder
=2,label='máximo',markersize=3)
    plt.errorbar(alpha_obj[m],omega_obj_max[m],xerr = alpha_obj_err
[m],yerr = omega_err_max[m],zorder=2)
    m = m+1
    
plt.legend()
    
plt.savefig('quaoar_br2013.png', dpi=600, bbox_inches='tight')
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APÊNDICE 4 - EXEMPLO DE PROGRAMA ELABORADO PARA CÁLCULO E 
PLOTAGEM DE  GRÁFICO DE Ω vs. α PARA OBJETOS TRIAXIAIS 

Código do programa para gerar os gráficos para o TNO Haumea (exemplo de onjeto 

triaxial), feito em Python 3.



153
In [1]: # calculates and plots Omega and Alpha for both graph and objects

In [1]: # packages
import numpy as np
import pandas as pd
import time as time
from scipy.integrate import quad
import matplotlib.pyplot as plt
from math import *
from math import sin
from math import pi
from numpy import *
from scipy import integrate

In [16]: # definition of functions for the main equations

# variable definition (for use in jupyter)
alpha = 1
betha = 1

# Ai calculation - eq. 5.6
def Fx(u):
    fx = 1/(((u+1)**(3/2))*((u+betha**2)**(1/2))*((u+alpha**2)**(1/
2)))
    return fx
def Fy(u):
    fy = 1/(((u+1)**(1/2))*((u+betha**2)**(3/2))*((u+alpha**2)**(1/
2)))
    return fy
def Fz(u):
    fz = 1/(((u+1)**(1/2))*((u+betha**2)**(1/2))*((u+alpha**2)**(3/
2)))
    return fz

def Ax(alpha,betha):
    resultx = integrate.quad(Fx,0,np.inf)
    return resultx
def Ay(alpha,betha):
    resulty = integrate.quad(Fy,0,np.inf)
    return resulty
def Az(alpha,betha):
    resultz = integrate.quad(Fz,0,np.inf)
    return resultz

ax = alpha*betha*Ax(alpha,betha)[0]
ay = alpha*betha*Ay(alpha,betha)[0]
az = alpha*betha*Az(alpha,betha)[0]

# Omega calculation - eq. 6.3
def Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambdax,lambday,lambdaz):
    omega = (2*((lambdax*ax)+(lambday*(betha**2)*ay)+(lambdaz*(alph
a**2)*az)))/(lambdax+((betha**2)*lambday))
    return sqrt(omega)
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In [17]: # calculation parameters

# initial conditions
alphain = 0.000
bethain = 0.000
alpha = alphain
betha = bethain

# alpha variation
alphav = 0.00001

# phi calculation parameters
degin = -90
degmax = 90
deg = degin

# deg variation
degv = 5

In [ ]: # Omega calculation - multiple lines in the graph

start = time.time()

i = 0
j = 0

while (deg<=degmax):
    phi = (pi/180)*(deg)
    m = (1+sin(phi))/(1-sin(phi))
    phi2 = (pi/180)*(90)
    m2 = (1+sin(phi2))/(1-sin(phi2))
    if deg <= -50:
        lambdax = -1
        lambday = 0
        lambdaz = m
    if deg==0 and j==0:
        lambdax = -1
        lambday = 0
        lambdaz = m
    if deg==0 and j==1:
        lambdax = -1
        lambday = m
        lambdaz = 0
    if deg >= 45 and deg<75:
        lambdax = -1
        lambday = 0
        lambdaz = m
    if deg == 75:
        lambdax = -1
        lambday = m
        lambdaz = 0
    if deg >= 75:
        lambdax = -1
        lambday = 0
        lambdaz = m
    if i==0:
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        OmegaVec = [Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambdax,lambday,lamb
daz)]
        Alpha = [alphain]
        alpha = alpha + alphav
        betha = 1.1*sqrt(alpha)
        while (0.0<=alpha) and (alpha<=1.0):
            ax = alpha*betha*Ax(alpha,betha)[0]
            ay = alpha*betha*Ay(alpha,betha)[0]
            az = alpha*betha*Az(alpha,betha)[0]
            OmegaVec.append(round(Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambda
x,lambday,lambdaz),10))
            Alpha.append(round(alpha,10))
            alpha = alpha + alphav
            betha = 1.1*sqrt(alpha)
        OmegaM = [OmegaVec]
    if i==1:
        OmegaVec2 = [Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambdax,lambday,lam
bdaz)]
        alpha = alpha + alphav
        betha = 1.1*sqrt(alpha)
        while (0.0<=alpha) and (alpha<=1.0):
            ax = alpha*betha*Ax(alpha,betha)[0]
            ay = alpha*betha*Ay(alpha,betha)[0]
            az = alpha*betha*Az(alpha,betha)[0]
            if deg==-45:
                if alpha<0.28:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.28:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==-40:
                if alpha<0.038:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.038 and alpha<0.29:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.29:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==-35:
                if alpha<0.05:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.05 and alpha<0.3:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.3:
                    lambdax = -1
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                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==-30:
                if alpha<0.08:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.08 and alpha<0.31:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.31:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==-25:
                if alpha<0.115:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.115 and alpha<0.31:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.31:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==-20:
                if alpha<0.148:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.148 and alpha<0.33:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.33:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==-15:
                if alpha<0.195:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.195 and alpha<0.35:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.35:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==-10:
                if alpha<0.255:
                    lambdax = 0
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                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.255 and alpha<0.375:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.375 and alpha<0.796:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.796:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
            if deg==-5:
                if alpha<0.34:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.34 and alpha<0.41:
                    lambdax = -1
                    lambday = m
                    lambdaz = 0
                if alpha>=0.41 and alpha<0.654:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.654:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
            if deg==0 and j==2:
                if alpha<0.275:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m2
                if alpha>=0.275:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
            if deg==5:
                if alpha<0.345:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.345 and alpha<0.392:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.392:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==10:
                if alpha<0.255:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
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                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.255 and alpha<0.305:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.305:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==15:
                if alpha<0.195:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.195 and alpha<0.233:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.233:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==20:
                if alpha<0.145:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.145 and alpha<0.179:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.179:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==25:
                if alpha<0.108:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.108 and alpha<0.11:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.11:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==30:
                if alpha<0.08:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.08 and alpha<0.085:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
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                if alpha>=0.085:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==35:
                if alpha<0.06:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.06 and alpha<0.065:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.065:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            if deg==40:
                if alpha<0.042:
                    lambdax = 0
                    lambday = 0
                    lambdaz = -1
                if alpha>=0.042 and alpha<0.045:
                    lambdax = 0
                    lambday = -1
                    lambdaz = m
                if alpha>=0.045:
                    lambdax = -1
                    lambday = 0
                    lambdaz = m
            OmegaVec2.append(round(Omega(ax,ay,az,alpha,betha,lambd
ax,lambday,lambdaz),10))
            alpha = alpha + alphav
            betha = 1.1*sqrt(alpha)
        OmegaM = append(OmegaM,[OmegaVec2],0)
    if deg==0 and j==0:
        j = 1
    else:
        if deg==0 and j==1:
            j = 2
        else:
            deg = deg + degv
    alpha = alphain
    betha = 1.1*sqrt(alpha)
    i = 1
    
end = time.time()    
    
print ("done!")
print (end-start)
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In [19]: # save Omega and Alpha values

# matrix manipulation (for easier manipulation)
OmegaMT = OmegaM.transpose()

np.save("OmegaM_haumea.txt",OmegaMT)

In [ ]: # Omega calculation for objetcs (points)

# infered density [kg/m3]
rho = 1885
rho_error = 80

G = 8.87*10**(-11)

# recover values from file
Obj_Data = pd.read_csv("Obj_Data_In_haumea.txt",header=None,sep=" "
)

name_obj = Obj_Data[0]
alpha_obj = Obj_Data[4]
alpha_obj_err_s = Obj_Data[5]
alpha_obj_err_i = Obj_Data[6]
alpha_obj_err = [alpha_obj_err_i, alpha_obj_err_s]
period = Obj_Data[7]*3600
period_err = Obj_Data[8]*3600

# Omega calculation for the object

omega_obj = sqrt((4*pi)/(period**2*rho*G))
omega_err = (omega_obj) - (sqrt((4*pi)/((period+period_err)**2*rho*
G)))

omega_obj_min = sqrt((4*pi)/(period**2*(rho-rho_error)*G))
omega_err_min = (omega_obj_min) - (sqrt((4*pi)/((period+period_err)
**2*(rho-rho_error)*G)))

omega_obj_max = sqrt((4*pi)/(period**2*(rho+rho_error)*G))
omega_err_max = (omega_obj_max) - (sqrt((4*pi)/((period+period_err)
**2*(rho+rho_error)*G)))

print ("done!")
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In [21]: # save Omega and Alpha for objects

Obj_Data.loc[:, 9] = pd.Series(round(omega_obj[0],10))

Obj_Data.loc[:, 10] = pd.Series(round(omega_err[0],10))

Obj_Data.loc[:, 11] = pd.Series(round(omega_obj_min[0],10))

Obj_Data.loc[:, 12] = pd.Series(round(omega_err_min[0],10))

Obj_Data.loc[:, 13] = pd.Series(round(omega_obj_max[0],10))

Obj_Data.loc[:, 14] = pd.Series(round(omega_err_max[0],10))

Obj_Data.to_csv('Obj_Data_Out_haumea.txt',header=None,sep=" ")

In [ ]: # plot Alpha vs. Omega - multiple lines

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)

plt.xticks([0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0])
plt.yticks([0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2])

axes = plt.gca()
axes.set_xlim([0.0,1.0])
axes.set_ylim([0.0,1.16])

# plt.title("scaled spin vs. alpha")
plt.xlabel("aspect ratio \u03B1")
plt.ylabel("scaled spin \u03A9")
plt.title(name_obj[0])

plt.minorticks_on()

# Alpha vector conversion for lower stability limit (needs tuning)
Alpha2 = [i * 0.85 for i in Alpha]

k = 0
kmax = (degmax-degin)/5
while (k<kmax):
    if (k==1) or (k==19) or k==20:
        plt.plot(Alpha,OmegaM[k],'0.2',zorder=1)
    if (k==18):
        plt.plot(Alpha,OmegaM[k],'0.2',zorder=1)
        ax.annotate('\u03C6 = 0', xy = (0.8,0.5), xytext = (0.72,0.
55),rotation=-28,color='k')
    if (k==29):
        #plt.plot(Alpha2,0.6*OmegaM[k],'0.2',zorder=1)
        plt.plot(Alpha,OmegaM[k],'0.6',zorder=0)
    else:
        plt.plot(Alpha,OmegaM[k],'0.6',zorder=0)
    k=k+1

# upper stability limit (needs tuning)
#x = np.arange (0.225, 0.85, 0.0001)



162

#y = 0.1*(x**2)+0.63
#plt.plot(x,y,'0.2',zorder=1)

n = 1
m = 0
while (m<n):
    plt.plot(alpha_obj[m],omega_obj[m],'o',color='royalblue',zorder
=3,label='médio',markersize=3)
    plt.errorbar(alpha_obj[m],omega_obj[m],xerr = alpha_obj_err[m],
yerr = omega_err[m],zorder=3)
    plt.plot(alpha_obj[m],omega_obj_min[m],'o',color='red',zorder=2
,label='mínimo',markersize=3)
    plt.errorbar(alpha_obj[m],omega_obj_min[m],xerr = alpha_obj_err
[m],yerr = omega_err_min[m],zorder=2)
    plt.plot(alpha_obj[m],omega_obj_max[m],'o',color='green',zorder
=2,label='máximo',markersize=3)
    plt.errorbar(alpha_obj[m],omega_obj_max[m],xerr = alpha_obj_err
[m],yerr = omega_err_max[m],zorder=2)
    m = m+1
    
plt.legend()
    
plt.savefig('haumea.png', dpi=600, bbox_inches='tight')

In [ ]:  
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