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1. Física do ambiente espacial 

       Descrição: A disciplina visa introduzir o conceito de plasma em diferentes ambientes e 

apresentar a matemática necessária para a discussão dos principais fenômenos em questão. 

Por sua vez, a discussão sobre missões espaciais trará aos estudantes dimensão da 

importância da aplicação dos plasmas atmosféricos, híbridos atmosféricos-espaciais 

denominados coletivamente de Eventos Luminosos Transientes – ELTS, espaciais e 

astrofísicos. Também  serão estudados os tipos de radiação dura emitida pela atmosfera da 

Terra em direção ao solo e ao espaço, denominadas Emissões de Alta Energia de 

Tempestades – ALETs, o Circuito Elétrico Atmosférico Global – CEAG, o campo magnético 

da Terra, suas características e efeitos. Finalmente, o estudante reconhecerá como mudanças 

no ambiente espacial e de fronteira atmosfera-espaço possuem impacto direto na vida da 

Terra, e como as novas tecnologias vêm contribuindo para uma melhor compreensão desses 

fenômenos. Discussões teóricas aliadas ao contato com a apresentação dos aparatos 

experimentais e suas potencialidades trarão aos estudantes os elementos necessários para a 

visão dos fenômenos em toda sua complexidade. 

Ementa: Eletrodinâmica do espaço, conceitos equações e definições básicas, campos 

eletromagnéticos no espaço, partículas e plasmas na atmosfera, ionosfera, magnetosfera, e no 

espaço, conceitos básicos de magneto-hidrodinâmica, missões espaciais para estudo de 

partículas, plasmas híbridos atmosféricos-espaciais, espaciais e astrofísicos. Magnetosferas 

planetárias. Processos físicos e químicos da ionosfera. Acoplamento sol-magnetosfera-

ionosfera-atmosfera com fluxo de energia em ambas as direções, isto é, do espaço para a 

Terra e da Terra para o espaço. 

 

Programa:  

 

1- Eletrodinâmica no espaço – Vento solar, campos elétricos e magnéticos 

interplanetários, sol e estrelas, estrutura e atividade, ondas de choque, magnetosferas e 

ionosferas planetárias, heliosfera e os limites do sistema solar. 

2- Eletrodinâmica na atmosfera – Eletrificação de nuvens de tempestade, Campos 

elétricos de nuvens de tempestade e de relâmpagos, Circuito Elétrico Atmosférico 

Global ou CEAG, que inclui a atmosfera neutra a ionosfera e magnetosfera, 

Acoplamento eletrodinâmico atmosférico e espacial e os fenômenos que o sinalizam: 

Eventos Luminosos Transientes ou ELTs (sprites, halos, jatos, elves) e Emissões de 

Alta Energia de Tempestades ou ALETs (raios X, raios gama, elétrons, pósitrons e 

nêutrons).     

3- Conceitos, equações e definições básicas- Cargas e campos E e B, movimento de 

partículas carregadas, equações de Lorentz, equação de Poisson, equações de fluído, 

equação da continuidade, função de distribuição e conceitos básicos de teoria cinética. 

4- Campos Elétricos e Eletromagnéticos na atmosfera e no espaço – Equações de 

Maxwell, aceleração de partículas em campos elétricos na atmosfera, propagação de 

ondas EM no vácuo e em plasmas, interação de ondas EM com partículas ionizadas, 

ionização por impacto eletrônico, emissão de fótons (raios X e gama) via interação 

Bremstrahlung. 

5- Dinâmica das partículas na atmosfera superior e no espaço, Introdução, 

fenomenologia básica com plasmas no espaço, cinturão de radiação de Van Allen, 
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Confinamento em espelhos magnéticos e a dinâmica do plasma na magnetosfera, 

invariantes adiabáticos, processos radioativos. 

6- Magnetohidrodinâmica – Conceitos e equações básicas, transporte 

magnetohidrodinâmico, congelamento de campo magnético, ondas 

magnetohidrodinâmicas. 

7- Missões espaciais – satélites na ionosfera e na magnetosfera, missões solares e 

interplanetárias, estudo de plasmas no vento solar e de sua interação com corpos do 

sistema solar, satélites/missões investigando do acoplamento eletrodinâmico 

atmosférico e espacial, estudo dos ELTs e das ALETs, bem como de seu impacto na 

baixa atmosfera do planeta, ionosfera, magnetosfera e meio interplanetário.  

8- Magnetosferas planetárias: Origem e evolução do campo geomagnético.  Regiões da 

magnetosfera. Anomalia magnética do Atlântico Sul.  

9- Processos físicos e químicos da ionosfera: Composição e camadas da ionosfera. 

Densidade da ionosfera em função da altitude. Bolhas de plasma equatoriais.  

10- Acoplamento sol-magnetosfera-ionosfera-atmosfera: Atividade geomagnética, 

tempestades e subtempestades geomagnéticas, ELTs e ALETs. 

 

Bibliografia:  

 

Bellan, P., Fundamental of Plasma Physics by Paul M. Bellan, Ed. Cambridge University 

Press, 2004. 

da Silva, C. L. ; São Sabbas, F. T.  Consequences of the application of the streamer fluid 

model to the study of the sprite inception mechanism. Advances in Space Research, v. 

51, p. 1902-1915, 2013. 

Dwyer, J. R., The relativistic feedback discharge model of terrestrial gamma ray flashes, J. 

Geophys. Res., 117, A02308, doi:10.1029/2011JA017160, 2012. 

Füllekrug, M., Mareev, E. A., Rycroft, M. J., and North Atlantic Treaty 

Organization. "Sprites, elves and intense lightning discharges". NATO Science Series II: 

Mathematics, Physics and Chemistry – Vol. 225, Dordrecht: Springer, 2006. 

Hargreaves, J. K. The solar-terrestrial environment. Cambridge, Cambridge University Press, 

1992. 420p. (Cambridge atmospheric and space science series). 

 Kivelson, M. G.; Russell, C. T. Introduction to space physics. Cambridge, Cambridge 

University Press, 1995. 568p. 

Moldwin, M. An introduction to space weather. Cambridge, Cambridge University Press, 

2008. 134p. 

Neubert T, Østgaard N, Reglero V, et al. A terrestrial gamma-ray flash and ionospheric 

ultraviolet emissions powered by lightning. Science (New York, N.Y.). 367(6474):183-

186. DOI: 10.1126/science.aax3872, 2020 Jan. 

Parks, G., -Physics of Space Plasmass by George K. Parks, Ed. Addison-Wesley Publishing 

Company, 1991. 

Rakov, V. A., and  Uman, M. A. Lightning: Physics and effects. Cambridge, U.K: Cambridge 

University Press, 2007. 

São Sabbas, F. T., M. J. Taylor, P.D. Pautet, M. Bailey, S. Cummer, R. R. Azambuja, J. P. C. 

Santiago, J. N. Thomas, O. Pinto, N. N. Solorzano, N. J. Schuch, S. R. Freitas, N. J. 

Ferreira and J. C. Conforte, Observations of prolific transient luminous event production 
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above a mesoscale convective system in Argentina during the Sprite2006 Campaign in 

Brazil, J. Geophys. Res., 115, A00E58, doi:10.1029/2009JA014857, 2010. 

São Sabbas, F. T., Role of conductivity spatial structure in determining the locations of sprite 

initiation, PhD dissertation, Univ. of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, 2003. 

Outros artigos da área. 
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1. Relatividade e Gravitação 

 

Descrição: A disciplina objetiva apresentar a gravidade como interação fundamental 

responsável pela constituição e dinâmica do universo, desde a descrição do sistema solar, 

como teoria mais abrangente à gravitação newtoniana, até a descrição de fenômenos de 

gravidade extrema, que estão sendo atualmente objeto de vasta detecção experimental. 

Assim, após a aquisição de ferramental matemático e da apresentação da Relatividade 

Especial, com seus postulados que resultam no conceito de espaço-tempo 4-D, o estudante 

será apresentado às Equações de Campo de Einstein, que relacionam matéria e energia à 

geometria do espaço-tempo e que portanto descreverão a dinâmica de todos os corpos 

compactos, estrelas e buracos negros,  atores a serem estudados na Astrofísica. O estudante 

entenderá os testes e previsões da teoria e suas aplicações no mundo contemporâneo, 

observando assim que a Relatividade (especial e geral) participa do dia a dia de nosso mundo 

tecnológico.   

  

Ementa: Relatividade especial, geometria riemanniana, teoria gravitacional de Einstein, 

buracos negros, testes clássicos e modernos da relatividade geral, teorias alternativas de 

gravitação. 

 

Programa:  

1. Os princípios da relatividade especial. Dilatação do tempo, contração do espaço e 

transformações de Lorentz. 

2. Noções de geometria diferencial e álgebra tensorial. 

3. Transporte paralelo, conexões, derivada covariante, tensor métrico, tensor de 

Riemann. 

4. Princípio da covariância geral. 

5. Equações de Einstein. 

6. Solução de Schwarzschild. 

7. Buracos negros e colapso gravitacional. 

8. Ondas gravitacionais. Detecção de ondas gravitacionais e lentes gravitacionais.  

9. Previsões e testes clássicos e modernos da Relatividade Geral. 

 

Bibliografia:  

 

- Gravitation and Spacetime by H. C. Ohanian e Remo Ruffini, Ed Cambridge Press, 

2013. 

- Introducing Einstein's Relativity, by Ray d'Inverno', Ed Oxford University Press, 

1998. 

- Física Moderna e Contemporânea, J. Peruzzo, W. E. Pottker e T. G. Prado,volume 1, 

Ed. Livraria da Física, 2014. 

- Relativity: Special, General and Cosmological, W. Rindler, Ed. Oxford Univ. Press, 

2a edição, 2006. 

- Artigos da área. 
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2. Astrofísica 

Descrição: A disciplina visa apresentar ao estudante as estruturas existentes em 

médias e grandes escalas astronômicas, compreendendo a dinâmica associada a cada 

uma delas. Assim, o estudante entenderá a linha de evolução estelar, compreendendo 

a estrela como um objeto que nasce, evolui e “morre” e as condições dentro desta 

evolução que geram diferentes destinos a cada uma. Assim, o estudante saberá versar 

sobre estrelas de nêutrons, anãs brancas, explosões de supernovas, pulsares e buracos 

negros e associar fenômenos ocorridos em regiões tão distantes com fenômenos 

terrestres ou do sistema solar. A evolução das galáxias e seus aglomerados mostrará o 

quão fascinante é a constituição de nosso universo observável. A abordagem, além de 

teórica, contará com simulações computacionais e o contato com dados 

observacionais de laboratórios tradicionais em âmbito mundial, de modo ao estudante 

reconhecer o quanto esta área se desenvolveu na última década graças aos grandes 

projetos de observatórios terrestres e espaciais. 

Ementa:  Sistemas planetários, Estrelas e objetos compactos, Galáxias e aglomerados 

de Galáxias.  

Programa:  

1. Sistemas planetários. 

2. Formação de estrelas.  

3. Equações da estrutura interna. 

4. Evolução do Diagrama HR. 

5. Anãs brancas, estrelas de nêutrons, supernovas, nebulosas planetárias  e 

Nucleossíntese. 

6. Estabilidade estelar: estrelas variáveis.  

7. As componentes da Galáxia.  

8. Estrelas: populações, propriedades cinemáticas. Poeira e radiação. Radiação cósmica e 

campos magnéticos.  

9.  Estatística estelar.  

10.  Contagens de estrela. Função de luminosidade. Diagrama de Wolf.   

11. Evolução estelar e galáctica.   

12. Variação da composição química.  

13. Cinemática estelar.  

14. Sistemas de referência e movimento do sol. Movimentos das estrelas.  

15. Dinâmica estelar.   

16. Equações de Jeans. Integrais de movimento. Rotação da Galáxia. Constantes de Oort. 

Modelos dinâmicos da Galáxias. Rotação em 21 cm. Massa da Galáxias.  

17.  Sistemas de galáxias. Grupos e Aglomerados. Teorema de Virial, propriedades. 

Comparação da Galáxias com outros sistemas galácticos. 

18. Observações e tratamento de dados em Astrofísica. 

Bibliografia 

- Astronomia e Astrofísica - Kepler de Souza O. Filho, Maria de Fátima O. Saraiva, Ed. 

Livraria da Física, 4a edição, 2017. 

- Stellar Evolution and Nucleosynthesis – H. Reeves, 1968. 

- Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis – D. Clayton, 1968. 

- Galactic Astronomy – D. Mihalas & J. Binney, 1981. 

-  Physics of the Galaxy and Interstellar Mather – H. Scheffer & H. Elsasser, 1987. 
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- Fundamentos da evolução estelar, supernovas e objetos compactos - J. E. Horvath, Ed. 

Livraria da Física, 1a edição, 2011. 

- Artigos da área. 
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3. Cosmologia e Astropartículas  

Descrição: Nessa disciplina, o estudante entenderá como se deu a origem e como se passa 

a evolução do universo, as certezas e as perguntas que estão em aberto. A compreensão de 

que o mundo das partículas, que surge no momento de criação e primeiros momentos do 

universo, é hoje em dia um  vasto laboratório em suas detecções para a compreensão dessa 

estrutura cosmológica, faz unir o entendimento do “micro” e “macro”, todos 

consequências de leis físicas que permeiam a teoria das interações fundamentais, a 

gravidade estando destacada desta formulação, o que resulta em incompatibilidade com o 

mundo quântico. O estudante entenderá a linha histórica dos fenômenos, receberá 

rudimentos da Física de Partículas, e poderá entender a Cosmologia como aplicação da 

Relatividade Geral ao universo. O estudante também compreenderá a descoberta recente 

de que partículas com energias astrofísicas, as ALETs, são regularmente geradas na 

atmosfera da Terra e emitidas para o solo e espaço profundo, serão discutidas a possível 

produção dessas emissões por outras atmosferas planetárias suas implicações. Finalmente, 

o estudante terá contato com as técnicas modernas de detecção de partículas e das 

consequências de todas essas descobertas aos modelos cosmológicos.  

Ementa: Cosmologia clássica: Big Bang, radiação cósmica de fundo, conteúdo e dinâmica 

do universo. Revisão de conceitos básicos do modelo padrão de física de partículas. Raios 

cósmicos, astrofísica de neutrinos, matéria escura, nucleossíntese primordial e de supernovas, 

ALETs, raios gama de origem astrofísica e planetária. Técnicas modernas de detecção por 

abordagem “multimessenger”. 

 

Programa:  

1. Introdução geral a evolução do universo. 

2. Fundamentos de relatividade geral e do modelo padrão de partículas. 

3. Lei de Hubble e a métrica FLRW. 

4. Equação de Friedmann e soluções cosmológicas. 

5. Composição do universo e sua evolução no modelo Lambda-CDM. 

6. Inflação cosmológica, perturbações primordiais e radiação cósmica de fundo. 

7. Nucleossíntese no Big Bang e em supernovas, cinética de reações nucleares 

primordiais. 

8. Transições de fase e bariogênese no universo inicial. 

9. Formação de estruturas. 

10. Matéria escura: mapeamentos observacionais e candidatos. 

11. Emissões de Alta Energia de Tempestades, ALETs, e implicações astrofísicas e 

cosmológicas. 

12. Fontes e detectores de raios cósmicos, elétrons e pósitrons. 

13. Fontes e detectores de neutrinos astrofísicos. 

14. Fontes e detectores de raios gamas astrofísicos e planetários. 

15. Fontes e detectores de nêutrons astrofísicos e planetários. 

Bibliografia: 

- Principles of Physical Cosmology; Philip J. E. Peebles, Ed. Princeton, 1993. 
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- Relativistic Cosmology; G. F. R. Ellis, R. Maartens e M. A. H. MacCallum, Ed. 

Cambridge Univ., 2012. 

- Particle Astrophysics; D. H. Perkins, Ed. Oxford Univ. Press, 2009.  

- Cosmology and Particle Astrophysics; L. Bergstrom, A. Goobar, Ed. Springer, 2004. 

- Cosmologia Física: do micro ao macro cosmos e vice-versa; J. Horvath, G. Lugones, 

M. Porto, S. Scarano e R. Teixeira, Ed. Livraria da Física, 2a edição, 2011. 

da Silva, C. L. ; São Sabbas, F. T.  Consequences of the application of the streamer fluid 

model to the study of the sprite inception mechanism. Advances in Space Research, v. 

51, p. 1902-1915, 2013. 

Dwyer, J. R., The relativistic feedback discharge model of terrestrial gamma ray flashes, J. 

Geophys. Res., 117, A02308, doi:10.1029/2011JA017160, 2012. 

Füllekrug, M., Mareev, E. A., Rycroft, M. J., and North Atlantic Treaty 

Organization. "Sprites, elves and intense lightning discharges". NATO Science Series II: 

Mathematics, Physics and Chemistry – Vol. 225, Dordrecht: Springer, 2006. 

Neubert T, Østgaard N, Reglero V, et al. A terrestrial gamma-ray flash and ionospheric 

ultraviolet emissions powered by lightning. Science (New York, N.Y.). 367(6474):183-

186. DOI: 10.1126/science.aax3872, 2020 Jan. 

Rakov, V. A., and  Uman, M. A. Lightning: Physics and effects. Cambridge, U.K: Cambridge 

University Press, 2007. 

São Sabbas, F. T., M. J. Taylor, P.D. Pautet, M. Bailey, S. Cummer, R. R. Azambuja, J. P. C. 

Santiago, J. N. Thomas, O. Pinto, N. N. Solorzano, N. J. Schuch, S. R. Freitas, N. J. 

Ferreira and J. C. Conforte, Observations of prolific transient luminous event production 

above a mesoscale convective system in Argentina during the Sprite2006 Campaign in 

Brazil, J. Geophys. Res., 115, A00E58, doi:10.1029/2009JA014857, 2010. 

São Sabbas, F. T., Role of conductivity spatial structure in determining the locations of sprite 

initiation, PhD dissertation, Univ. of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, 2003. 

Outros artigos da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universidade de Brasília  

Instituto de Física  

 

 

4. Simulações Computacionais e de Laboratório 

 

Descrição: Essa é uma disciplina composta por atividades computacionais e experimentais. 

Na parte experimental, o estudante terá contato com a prática de laboratório em situações que 

envolvem instrumentação, tecnologia do vácuo, sondas, sensores, métodos óticos dentre 

outros. A aquisição de várias habilidades associadas à construção de aparatos experimentais e 

execução de experimentos é esperada, assim como a compreensão dos fenômenos observados 

à luz dos conhecimentos teóricos já adquiridos no curso. 

Já na parte computacional, o estudante ganhará suporte técnico na área de programação a fim 

de estudar por meio de cálculo numérico e técnicas computacionais, em geral, fenômenos 

associados a plasmas e suas aplicações. A aquisição de habilidade em simulação 

computacional abre uma nova perspectiva de “experimentação teórica”, onde situações 

físicas ganham evolução numérica e modelos teóricos são facilmente testados. 

 

 

Ementa: Parte 1: Ciência e tecnologia do vácuo, ionização, produção de partículas ionizadas 

e fontes de plasmas para simulação do ambiente atmosférico e espacial, materiais e 

temperatura na atmosfera superior e no espaço, métodos de diagnóstico e instrumentação. 

Parte 2: Técnicas computacionais. Discretização e aproximação de derivadas. Convergência e 

estabilidade. Método de diferenças finitas. Método espectral. Problemas estacionários. 

Equações de transporte, convecção, difusão e da continuidade. Equação de Poisson. 

Simulação de plasmas: partículas e fluidos.  

 

PROGRAMA: 

Parte 1 

1. Ciência e Tecnologia do Vácuo, Conceitos e equações básicas, teoria dos gases, 

bombas e sensores para alto-vácuo, comportamento dos diferentes materiais sob 

alto vácuo, sensores de temperatura. 

2. Produção de partículas ionizadas e fontes de plasma- Descargas elétricas em vácuo 

simulando a atmosfera superior e espaço, descarga luminescente e o tubo de 

Crooks, descarga termoiônica, catodos emissores de elétrons, ELTs, plasmas 

produzidos por radiofrequência (RF). 

3. Métodos de diagnósticos e instrumentação- Sondas de Langmuir, Analisadores de 

energia, sondas de RF, métodos ópticos com espectroscópios, métodos óticos com 

câmeras com alta sensibilidade luminosa e com alta velocidade, espectrometria de 

massas, antenas e detetores da radiação EM, detectores de campo elétrico, 

detectores de elétrons, pósitrons, fótons e de nêutrons. 

 

Parte 2 
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4. 1. Introdução: modelos e simulações.  

5. 2. Técnicas: método de diferenças finitas e método espectral.  

6. 3. Modelos de plasmas: modelos cinético, magnetohidrodinâmico, e de ELTs.  

7. 4. Aplicações: plasmas de laboratório e espaciais 

8. 5. Modelos de ALETs: modelos de TGFs e de emissões de nêutrons. 

 

Bibliografia: 

 

da Silva, C. L. ; São Sabbas, F. T.  Consequences of the application of the streamer fluid 

model to the study of the sprite inception mechanism. Advances in Space Research, v. 

51, p. 1902-1915, 2013. 

Dwyer, J. R., The relativistic feedback discharge model of terrestrial gamma ray flashes, J. 

Geophys. Res., 117, A02308, doi:10.1029/2011JA017160, 2012. 

Füllekrug, M., Mareev, E. A., Rycroft, M. J., and North Atlantic Treaty 

Organization. "Sprites, elves and intense lightning discharges". NATO Science Series II: 

Mathematics, Physics and Chemistry – Vol. 225, Dordrecht: Springer, 2006. 

Goedbloed, J. P.; Poedts, S. Principles of Magnetohydrodynamics: With applications to 

laboratory and astrophysical plasmas. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004. 

Hockney, R. W.; Eastwood, J. W. Computer simulation Using Particles. IOP Publishing. 

Hutchinson, I. H., - Principles of Plasma Diagnostics by I. H. Hutchinson. Ed. Cambridge 

University Press, 1987. 

Lewin, G, -Fundamentals of Vacuum Science and Technology by G. Lewin. Ed. Mac Grraw  

Hill Book Company, 2ª  Ed. 1980. 

Neubert T, Østgaard N, Reglero V, et al. A terrestrial gamma-ray flash and ionospheric 

ultraviolet emissions powered by lightning. Science (New York, N.Y.). 367(6474):183-

186. DOI: 10.1126/science.aax3872, 2020 Jan. 

Rakov, V. A., and  Uman, M. A. Lightning: Physics and effects. Cambridge, U.K: Cambridge 

University Press, 2007. 

São Sabbas, F. T., M. J. Taylor, P.D. Pautet, M. Bailey, S. Cummer, R. R. Azambuja, J. P. C. 

Santiago, J. N. Thomas, O. Pinto, N. N. Solorzano, N. J. Schuch, S. R. Freitas, N. J. 

Ferreira and J. C. Conforte, Observations of prolific transient luminous event production 

above a mesoscale convective system in Argentina during the Sprite2006 Campaign in 

Brazil, J. Geophys. Res., 115, A00E58, doi:10.1029/2009JA014857, 2010. 

São Sabbas, F. T., Role of conductivity spatial structure in determining the locations of sprite 

initiation, PhD dissertation, Univ. of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, 2003. 

Wong, A. Y., -Experimental Plasma Physics by A. Y. Wong. Ed. UCLA Press,1980. 

 

Outros artigos da área. 
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5. Trabalho de Final de Curso (TCC) 

Descrição:  O Trabalho de Conclusão de Curso ou TCC representa a oportunidade para o 
estudante de exercitar sua autonomia de pesquisa, se aprofundando em temas de interesse, 
compreendendo o estado de arte desses temas, investigando os assuntos de interesse 
contemporâneo e compreendendo os problemas em aberto que orientam a investigação 
científica.  A proposta é que o trabalho resultante seja um texto de revisão (não há 
obrigação de originalidade), porém com estrutura de monografia (mínima) a saber: 
introdução com motivações e justificativa, objetivos do trabalho, revisão bibliográfica, um 
capítulo de desenvolvimento do tema em si, conclusões e bibliografia. 

 

Ementa: Monografia com tema pertinente à área de especialização a ser definido 

conjuntamente entre orientador e estudante. O formato do TCC receberá normativa 

própria.  
 

 

 


