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1 INTRODUÇÃO 
 

A matéria visível do Universo encontra-se, em sua maioria, em um estado 
gasoso ionizado denominado plasma [1,2]. No Universo o plasma contém 
contaminantes  chamados coletivamente de poeira. Nesse trabalho foi estudado o 
processo de carregamento elétrico de um grão de poeira através da ação conjunta 
de dois processos: (1) o acúmulo de carga por colisões totalmente inelásticas das 
partículas do plasma e (2) a emissão de cargas elétricas pelo efeito fotoelétrico 
gerado por fótons ultravioleta oriundos do Sol. Mostramos que o grão, originalmente 
eletricamente neutro, adquire sempre uma carga positiva com o tempo, a qual 
aumenta em valor absoluto até atingir um estado estacionário. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Existem duas classificações relacionadas ao grau de contaminação do plasma: 
o plasma com poeira, onde a poeira é considerada uma coleção de grãos isolados 
eletricamente e o plasma empoeirado, onde a poeira também participa do processo 
de blindagem e do comportamento coletivo do sistema.  

Os grãos de poeira contidos no plasma rapidamente tornam-se eletricamente 
carregados através de diversos processos. Os processos mais importantes que 
atuam no meio interplanetário são os processos (1) e (2). 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
Assumindo que os processos de carregamento elétrico são a emissão 

fotoelétrica e as colisões inelásticas do plasma com a poeira, então a carga do grão 
evolui de acordo com: 

 
Definindo-se então as quantidades adimensionais , , 

 e , o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO’s) que 
descrevem a evolução da carga na superfície do grão e das densidades dos elétrons 
e prótons do Vento Solar fica escrito [3] e referências contidas: 
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4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 

Para resolver o sistema de EDO’s acima, partindo-se das condições iniciais 

(0) = 0 e p(0) = p(0) = 1, foi empregado o método de Runge-Kutta de 4ª ordem. 
As figuras abaixo mostram o resultado obtido. As evoluções temporais do 

potencial elétrico na superfície do grão e das densidades das partículas do plasma 
para diversas distâncias radiais a partir do Sol. 

 
Figura 1 – Evolução temporal do potencial elétrico na superfície do grão (esquerda) e 

evolução temporal da densidade das partículas do plasma (direita) 

  
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A evolução temporal da carga elétrica acumulada sobre a superfície de um grão 
de poeira, considerando-se ambos os processos de fotoemissão e colisões 
inelásticas entre o grão e o plasma. Mostramos que para estes processos a carga 
final do grão é sempre positiva e varia com a distância a partir do Sol. 
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