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Cada dia que passa Plutó està més prop. Ara la sonda 

New Horizons es troba a menys d’11 milions de quilò-

metres del seu objectiu i només queden 9 dies perquè 

arribe i ens descobrisca un nou món, la superfície del 

qual ha estat una incògnita, més o menys, des del seu 

descobriment fa 85 anys.

Descobert el 18 de febrer del 1930 per Clyde William 

Tombaugh, Plutó no ha deixat de ser un punt brillant en 

una placa fotogràfica o uns pocs píxels en una imatge. 

Fa uns anys, amb el telescopi espacial Hubble, s’acon-

seguí obtindre una imatge borrosa, amb taques fosques 

i clares. Els estudis espectroscòpics fets des de la Terra 

ens diuen que el planeta nan té de dos terceres a tres 

quartes parts de roca, mentre que la resta és gel de diver-

sa composició. S’han identificat clapes congelades de 

nitrogen, metà i monòxid de carboni. Però el més curiós 

és que, com que l’òrbita de Plutó és tan excèntrica, tan 

allargada, hi ha moments en què Plutó es troba dins de 

l’òrbita de Neptú i aquests gels de la superfície s’evapo-

ren parcialment i formen una atmosfera enrarida. Però 

quan Plutó torna a allunyar-se del Sol, l’atmosfera es 

.

Plutó, l’altre “planeta” roig.
Enric Marco

Cada dia que passa Plutó està més prop. Ara la sonda New Horizons es troba a menys d’11 milions de quilòmetres 
del seu objectiu i només queden 9 dies perquè arribe i ens descobrisca un nou món, la superfície del qual ha estat 
una incògnita, més o menys, des del seu descobriment fa 85 anys.

1.- Els científics del New Horizons van combinar l’últim mapa en blanc i negre de la superfície de Plutó (esquerra) amb un mapa 
de colors del planeta nan (a la dreta) per produir una imatge en color detallada de l’hemisferi nord del planeta nan (centre). 
NASA/JHUAPL/SWRI.
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congela i neva. Podríem dir que té una atmosfera inter-

mitent.

La nau de la NASA New Horizons sobrevolarà el sis-

tema Plutó – Caront el pròxim dia 14 de juliol. Però des 

que deixà la Terra el 2005 han pas-

sat moltes coses al voltant del tema 

Plutó. L’any 2006 Plutó deixà de 

ser oficialment un planeta i passà 

a ser un planeta nan. A més, s’hi 

han descobert uns quants satèl·lits 

nous. Els enginyers del control de 

la missió estaven preocupats per si 

tants satèl·lits al voltant del planeta 

nan no indicarien la presència d’un 

anell de residus. Però fa uns dies 

es realitzà un estudi detallat de les 

imatges que envia la nau mentre 

s’aproxima a Plutó i el perill d’im-

pacte es va descartar. Ara ja respi-

ren tranquils.

Així que el dia 30 de juny els enginyers del Centre 

d’Operacions de la missió New Horizons, en el 

Laboratori de Física Aplicada de la Johns Hopkins 

University, s’atreviren a fer l’última maniobra d’impuls 

de la nau, posaren el motor en marxa durant 23 segons, 

fet que augmentà la velocitat en 27 cm/s. D’aquesta 

manera la missió que viatja a la grandíssima velocitat 

de 52000 km/h arribarà al moment i al punt just a 12500 

km sobre la superfície de Plutó el 14 de juliol.

No només s’hi vol estudiar la superfície sinó també la 

tènue atmosfera intermitent. El que es pretén és observar 

una posta o eixida del Sol en Plutó, és a dir, veure el Sol 

a través de l’atmosfera per estudiar-ne la seua composi-

ció. El 16 de juny ja es realitzà una observació del Sol 

de prova amb l’espectrògraf ultravioleta Alice a bord, 

que serà l’instrument utilitzat per comparar i interpretar 

les observacions atmosfèriques del sobrevol del 14 de 

juliol. Els tènues gasos de l’atmosfera plutoniana absor-

biran part de la llum solar i deixaran una empremta que 

servirà per identificar-los.

Però New Horizons es troba actualment a menys d’11 

milions de quilòmetres del seu objectiu i ja ha fet grans 

troballes com la detecció amb l’espectròmetre infra-

roig Ralph de metà congelat en la superfície de Plutó. 

Realment és una confirmació esperada perquè el metà ja 

s’observà des de la Terra el 1976.

2.- El sistema Plutó – Caront des de 18 milions de quilòme-

tres el 29 de juny de 2015. NASA/JHUAPL/SWRI.

3.-En el centre d’operacions de la missió New Horizons en el Laboratori de Física 
Aplicada de la Universitat Johns Hopkins, Alice Bowman, responsable d’operaci-
ons de la missió i Karl Whittenburg, membre de l’equip d’operacions, estan atents 
a les dades que confirmen que la nau espacial de la NASA amb destinació a Plutó 
ha executat amb èxit la maniobra de correcció del 30 juny. NASA/Johns Hopkins 
Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute.
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El metà (fórmula química CH
4
) és un gas inodor i 

incolor que es troba present sota terra i en l’atmosfera de 

la Terra. En el nostre planeta es causat pel vulcanisme o 

per l’activitat biològica. En Plutó, per contra, es pensa 

que el metà pot ser primordial, heretat de la nebulosa de 

partir de la qual el sistema solar es va formar fa 4.500 

milions d’anys.

Aquest metà pot ser el responsable del color rogenc 

del planeta nan Plutó, que li dóna un aspecte similar 

a Mart. Però el nostre planeta veí li deu el seu color a 

l’òxid de ferro, el que anomenem rovell, i el color ver-

mellós del membre del cinturó de Kuiper és probable-

ment causat per les molècules d’hidrocar-

burs que es formen quan els raigs còsmics 

i la llum ultraviolada solar interactuen amb 

el metà en l’atmosfera de Plutó i en la seua 

superfície.

Els experts consideren que les substàn-

cies vermelloses es generen quan una part 

concreta de la llum ultraviolada del Sol, 

l’anomenat Lyman-alfa, colpeja les molè-

cules del gas metà (CH
4
) en l’atmosfera de 

Plutó, i s’estimulen reaccions químiques 

que creen compostos complexos anomenats 

tolins. Els tolins cauen a terra per formar 

una mena de fang de color vermellós.

Aquest fang s’ha trobat també en altres cossos en el 

sistema solar exterior, incloent Tità i Tritó, les majors 

llunes de Saturn i Neptú, respectivament. A més a més, 

en laboratoris terrestres, el procés de formació dels 

tolins s’ha reproduït en diversos experiments que simu-

len les atmosferes d’aquests cossos.

Ara, a mesura que New Horizons s’acoste més a la 

seua cita, cada dia descobrirem aspectes nous del pla-

neta nan Plutó.

4.- New Horizons observa la posta de Sol en Plutó. NASA/SWRI/
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Actualització:

A l’hora d’acabar l’article s’ha perdut la comunica-

ció amb New Horizons. El pilot automàtic de la nau 

ha detectat una anomalia i l’ha posada en mode segur. 

D’acord amb el protocol de seguretat, ha passat el con-

trol de l’ordinador principal al de reserva, ha restablert 

les comunicacions amb la Terra i ha enviat la telemetria 

de la nau. La nau està segura i en funcionament. De 

moment els enginyers estan mirant que ha passat i envi-

en ordres a la nau per tornar al pla de vol original. Però 

com que ara es troba a uns 5000 milions de quilòmetres 

i les ordres triguen 5 h i 30 min en arribar, es calcula que 

la recuperació de New Horizons pot costar uns dies. De 

moment no es pot fer ciència. A esperar.

Més informació:

Si voleu, podreu seguir la informació del New Horizons 

per twitter @NASANewHorizons i si voleu una aplica-

ció per a mòbil, Plutó Safari està disponible per als 

dispositius d’Apple i Android, i és de franc.

 

 

 

5.- La ubicació de l’instrument Ralph del New Horizons que va detectar metà a Plutó. La inserció és una imatge 

en fals color  de Plutó i Caront en llum infraroja; el color rosa indica el metà en la superfície de Plutó. NASA/Johns 

Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute.

 
6.- Tolins, molècules orgàniques complexes fonamentals de la 
química prebiòtica, s’estan formant aparentment en l’atmos-
fera de Tità a una alçada molt més gran i de maneres diferents 
al que s’esperava.


