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Panorama
Titã – o satélite com clima

Hidrologia de Titã e da Terra

Lagos Polares

Observações Cassini VIMS
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Cassini VIMS

Cassini RADAR
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Titã
TritãoLua

Ganimede
Calisto

Io Europa

O único satélite 
com atmosfera 
densa

1.5 atm de N2 na 
superfície
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Metano (CH4 ) com um 
ciclo hidrológico 
semelhante ao da água na 
Terra

Nuvens variáveis, lagos e 
sinais de erosão fluvial

Cassini RADAR

Cassini ISS

Cassini VIMS

Huygens 
DISR
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Observações da atmosfera

Imagens Voyager mostram névoa opaca no visível em todo o disco

Superfície permaneceu desconhecida na época

Névoa com variação espacial e sazonal
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Observações da atmosfera

Composta de N2 (95%) e CH4 (4.9+1.5
-1.0 %)

CH4 e N2 fotodissociados na estratosfera:


 
Produtos formam hidrocarbonetos pesados e nitrilas


 
Condensação forma polímeros fractais de ~0.05 µm


 
Partículas crescem até chegar à superfície


 
Fotodissociação consome o CH4 atual em 107 anos.


 
Fonte na superfície necessária para repor o CH4

Cassini ISS
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Griffith, Penteado et. al., 2005
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Composição atmosférica
nitrogênio N2 95%
metano CH4 5%
hidrogênio H2 0,20%
etano C2

 
H6 10ppm

monóxido de 
carbono CO

~10pp m
acetileno C2

 
H2 2ppm

propano C3
 
H8 500ppb

cianeto de 
hidrogênio HCN 170ppb
etileno C2

 
H4 100ppb

acetonitrila CH3
 
CN 5ppb

dióxido de carbono CO2 10ppb
cianoacetileno HC3

 
N 10ppb

metilacetileno
CH3

 
C2

H 5ppb
cianogênio C2

 
N2 5ppb

vapor de água H2
 
O 8ppb

diacetileno C4
 
H2 1ppb

Cassini ISS
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Observações da superfície
Observável entre bandas do metano a >0.94 µm

Não há oceanos

Superfície nova (raras crateras) Cassini VIMS
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Observações da superfície
Líquidos só encontrados em lagos polares

Cassini ISS
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Observações da superfície
Sinais de erosão fluvial comuns, mas secos

Líquidos encontrados apenas nos pólos

Huygens DISR
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Observações da superfície
Dunas comuns em baixas latitudes

Cassini RADAR
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Lagos polares

RADAR
VIMS VIMSISS

ISS VIMSRADAR VIMS

RADAR
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Lagos polares

RADAR
VIMS

VIMS

RADAR
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Lago Ontario
(72°S)

RADAR
VIMS

RADAR

RADAR, ISS, VIMS
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Lago Ontario (72°S)

Vídeos em http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13173
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Variações nos lagos polares
Cassini RADAR
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Nuvens de metano

Identificadas em espectros de terra em 2 µm in 1995

Durante o último verão (S) (2002-2009), comuns 
apenas no pólo S e latitudes temperadas S

Evolução rápida (horas)

Sobem até a tropopausa (40 km), e espalhadas pelo 
vento

Não se correlacionam
com estruturas na
superfície

Cassini VIMS

(Griffith, Penteado et al., 2005) 
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Tempestades polares

Muito raras, só observadas de terra.

(Schaller et al., 2006)
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(Schaller et al., 2009)

Tempestades tropicais

Muito raras, ao contrário das polares.

(Griffith, Penteado et al., 2009)
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(Rodriguez et al., 2010)

Distribuição de nuvens (2004-2010)
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Hidrologia de Titã e da Terra
Titã Terra

Ciclo hidrológico Metano Água
Temperatura média na superfície 94° K 288° K
Temperatura efetiva 82° K 255° K
Duração do ano 29.5 anos 1 ano

Duração do dia 15.95 dias 1 dia

Obliqüidade 26.7° 23.4°
Raio 2575 km 6378 km

Gravidade na superfície 0.14 g 1 g

Pressão na superfície 1.5 atm 1 atm

Abundância de coluna da atmosfera 92 km-am 8 km-am

Vapor na atmosfera (se condensado) 5 m 2.5 cm

Coluna média de líquidos na superfície 0.4 m (?) 2.7 km

Concentração (média) de saturação de vapor 11.4% 1.7%

Fluxo solar no topo da atmosfera 15 W/m2 1400W/m2

Fração do fluxo solar que chega à superfície 10% 57%
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Efeitos da circulação na névoa e CH4

•Névoa é carregada pela circulação.

•Névoa força a circulação (absorve 40% da insolação)

A circulação ascende em latitudes 
temperadas no verão e descende 
no pólo do inverno.

Névoa concentrada no hemisfério 
do inverno.

Metano concentrado nas regiões 
de ascenção e depletado nas 
regiões de descida.

Não explica as variações em 
longitude das nuvens.

Nuvem de etano no pólo N

(Griffith, Penteado et al., 2006) 
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Metano no local da Huygens
Pouso em 10°S, 194°W

Único perfil detalhado até a superfície

Umidade relativa na superfície 45%

(Tokano et al., 2006) (Niemann et al., 2005) 

Perfil de umidade relativa:

Perfil medido (abundância):
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Imagens Cassini VIMS em 0.35-5.11 µm
Bandas com diferente profundidade óptica do metano e da névoa 
mostram altitudes diferentes na atmosfera
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Características do espectro de Titã
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Altitudes de meio-fluxo

27/48



Modelos de transferência radiativa
Aproximação de ordenadas discretas (polinômios de Legendre):

• Mais precisa que 2-feixes, mais rápida que doubling and adding ou 
raytracing

Usados para reproduzir:

 Linhas de absorção CH3 D em 1.6 µm
• Baixas incertezas nos coeficientes
• Não saturadas no espectro de Titã
• Espectros de terra de alta resolução (IRTF e Keck)

 Linhas de emissão CH3 D, CH4 em 8.6 µm (IRTF)
• Razão CH3 D/CH4 para obter CH4 de CH3 D
• Razão isotópica não sofre de incertezas pela temperatura

 Absorção CH4 em 0.6 µm (Cassini VIMS)
• Fortemente afetada pela névoa
• Bandas fracas de metano caracterizadas pela Huygens
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Variações independentes indicam os 
efeitos diferentes da névoa e do metano

A profundidade relativa da banda em 
0.61µm diminui para o norte

Uma diminuição nas bandas do metano 
pode indicar menos metano ou mais 
névoa (obscurece mais metano)

Variabilidade da névoa e do metano

(Penteado et al., 2010) 
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Banco de dados de observações
~104 cubos VIMS, com ~107 espectros, ainda subutilizados.

titanbrowse


 
banco de dados com todas as observações de Titã


 
visualização integrada à interface do banco de dados

Seleção e visualização de 
observações por critérios 
instrumentais, geométricos 
ou fotométricos, avaliados 
dinamicamente.

Software e dados portáveis 
e auto-suficientes.

Cubos ou espectros 
selecionados podem ser 
exportados diretamente do 
banco de dados, em vários 
formatos.
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Banco de dados de observações

Implementação do titanbrowse

Não usa bancos de dados tradicionais (ex. SQL):

• Conjuntos de tuplas não são eficientes.

• Implementado por processamento vetorial de arrays 
multidimensionais.

• Semelhante a duas tabelas: de cubos e pixels espaciais (espectros).

• Permite definição dinâmica de funções para seleções (não precisam 
ser precompiladas).

• Integrado à visualização.

• Implementado em IDL.

• Poderia ser implementado em Python+Numpy+SciPy.

• SciDB poderia ser eficiente para processamento vetorial, mas ainda 
não tem funções dinamicamente criadas.
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Pipeline para geração do banco de dados


 

Coordenadas para todos os pixels 
(não só os que interceptam a 
superfície).


 

Coordenadas para todas as 
quinas (não só o centro) de cada 
pixel (necessárias para determinar a 
forma e extensão dos pixels).


 

Mais dados geométricos e de 
iluminação, necessários para 
seleções.


 

Inclui a primeira biblioteca 
completa e auto-suficiente para 
leitura e edição de cubos no formato 
ISIS.

Mais metadados e dados geométricos mais precisos que os cubos 
padrão:
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Dados geométricos:
LAT_0 -38.839169 Latitude
LON_0 160.40419 Longitude
ALT_0 102.46656 Altitude to the surface (0 means the pixel intercepts the surface)
PHASE_0 97.228409 Phase angle
INCIDENCE_0 52.578320 Incidence angle
EMISSION_0 89.999977 Emission angle
AZ_DIF_0 99.115982 Azimuth difference between the Sun and the observer
OBSERVER_DIST_0 26201.770 Slant distance from the point to the observer
SPECULAR_DIST_0 93.634842 Angular distance from the point to the specular reflection point
OT_DISTANCE 6338.215 Distance between the target and observer
SOL_LAT -3.9179378 Subsolar latitude
SOL_LON -156.21873 Subsolar longitude
SP_LAT 19.903276 Specular point latitude
SP_LON -197.25456 Specular point longitude
OBS_LAT 32.293877 Subobserver latitude
OBS_LON 111.95390 Subobserver longitude

Metadados:
REV   093TI REV identifier
SEQ   S45 Sequence identifier
SEQ_TITLE   VIMS_093TI_GLOBMAP001_CIRS Sequence title identifier
PROD_ID   1_1605808125.14960 Cube identifier
START   2008-324T17:09:20.747Z Cube start time
STOP   2008-324T17:20:43.821Z Cube stop time
NAT_START   1.6058081e+09 Cube native clock start time
LINES   24 Number of lines in the cube
SAMPLES  64 Number of samples in the cube
PIXELS   1536 Number of spatial pixels in the cube (lines*samples)
SURF_PIXELS  1201 Number of pixels whose center line of sight intercept the surface
EXPOSURE   420.00000 Exposure time
IR_MODE  NORMAL Resolution mode for the IR channel
VIS_MODE NORMAL Resolution mode for the VIS channel
DBFILE   covims_0032_ir.sav Database file this comes from
CUBEFILE  CM_1605808125_1_ir_eg.cub Cube file
DBIND   2 Index that identifies the database file
CUBEIND   1 Index that identifies the cube in the database file
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Banco de dados de observações
Seleção de cubos
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Banco de dados de observações
Seleção de pixels
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Visualização de cubos
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Detecção de lagos tropicais

Busca por (titanbrowse):


 
Latitude 20°S a 20°N (melhor amostrada, melhores vínculos para RT)

 
Ângulo de fase < 32°

 
Incidência/emissão < 45°

 
Resolução melhor que 15 km/pix

 
Exposição > 50 s
Resultado: 17% da superfície coberta (out/2004 – dez/2008).
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Detecção de lagos tropicais
32564 espectros selecionados

Variação ~1 ordem de magnitude 
em I/F

Em todas as janelas, os lugares 
mais escuros de Titã coincidem.

Descontinuidade na distribuição de 
pixels escuros:


 
A superfície é o mais escura 

possível (albedo=0).


 
Todo o fluxo observado vem da 

atmosfera.
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Detecção de lagos tropicais
Onde ocorrem os pixels escuros?


 
Apenas em uma região oval de 40 x 60 km (14°S, 173°W).


 
Representam apenas 0.05% da área amostrada.


 
Encontrada em todas as observações:


 
TA (out/2004)


 
T10 (jan/2006)


 
T35 (ago/2007)
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Detecção de lagos tropicais
T35
(ago/2007)

40/48



Detecção de lagos tropicais
T35
(ago/2007)
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Detecção de lagos tropicais
Espectros do lago e das dunas
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Detecção de lagos tropicais
Espectros do lago e modelos com superfície de albedo 0
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Detecção de lagos tropicais
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Detecção de lagos tropicais

Background image: Cassini ISS mosaic
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Detecção de lagos tropicais
Comparação 
com outras 
áreas 
escuras e de 
dunas
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Conclusões
Busca no titanbrowse dentre observações mais favoráveis a modelagem.

Várias observações mostram uma região em 7°S, 173°W mais escura 
que qualquer outro lugar na amostra:


 
Modelos indicam albedo 0-2%.


 
Albedos compatíveis com lagos de metano de >2 m de profundidade.


 
Albedos compatíveis com o lago Ontario (72°S).


 
Nenhuma superfície sólida em luas compatível com estes albedos.


 
Incompatível com modelos para lamas.

Primeira detecção de lagos fora das regiões polares.

Outras regiões escuras fora do lago compatíveis com 1-9 cm de metano.

Instável contra evaporação – mantido por fonte subterrânea?

Inconclusivo sobre a presença de etano (encontrado em Ontario).

Possible tropical lakes on Titan from observations of dark terrain.
Griffith, Lora, Turner, Penteado, et al.,
Nature v. 485, n. 7402, 14/jun/2012 http://dx.doi.org/10.1038/nature11165
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Possibilidades futuras
Observações Cassini:


 
8 anos coletados, ~5 anos a coletar.


 
Pouco analisadas.


 
Pouco compreendidas.

Faltam análises sistemáticas de todos os dados 
obtidos.

Faltam modelos que expliquem as diferentes 
observações.

Novas observações de Terra (CH3 D, para medir CH4 
próximo à superfície):

• Meia noite já observada no Keck (Mai/2012)

• Pedido para VLT (2013)

pp.penteado@gmail.com http://www.ppenteado.net/ast/pp_ufsc_201205.pdf
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