
 
 

 

 

  

Filipe Paixão de Lima 



 

 

 

 

FENÔMENOS 
EXTRATERRESTRES 

  



 

 

FENÔMENOS 
EXTRATERRESTRES 

Astronomia para professores de Ciências 

 
 

Filipe Paixão de Lima 

01 DE ARIL DE 2019 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Ouro Preto - MG 



 

 

SUMÁRIO 
PREFÁCIO.............................................................................................. 7 

SOBRE O AUTOR ........................................................................................ 7 

O QUE ESPERAR DESTE LIVRO ................................................................... 8 

AS IMAGENS DO LIVRO ........................................................................... 10 

AS MISSÕES DE EXPLORAÇÃO ................................................................. 12 

UNIÃO ASTRONÔMICA INTERNACIONAL ................................................ 18 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 19 

CAPÍTULO 1 - SISTEMA SOLAR ............................................................. 21 

AS DIMENSÕES DOS CORPOS CELESTES .................................................. 21 

INTRODUÇÃO ...................................................................................... 21 

OS CORPOS DO SISTEMA SOLAR ........................................................ 22 
SOL ........................................................................................................... 23 
PLANETAS ................................................................................................. 25 

Mercúrio .............................................................................................. 26 
Vênus ................................................................................................... 28 
Terra .................................................................................................... 30 
Marte ................................................................................................... 33 
Júpiter .................................................................................................. 35 
Saturno ................................................................................................ 37 
Urano ................................................................................................... 39 
Netuno ................................................................................................. 41 

PLANETAS ANÕES .................................................................................... 43 



 

 

LUAS ......................................................................................................... 46 
COMETAS ................................................................................................. 52 
ASTEROIDES ............................................................................................. 54 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 56 

CAPÍTULO 2 - ECLIPSES ........................................................................ 61 

PROJEÇÃO DE SOMBRA PELA LUZ DO SOL .............................................. 61 

INTRODUÇÃO ...................................................................................... 61 

ECLIPSES NO SISTEMA SOLAR ............................................................. 63 
TERRA ....................................................................................................... 64 

Eclipse Solar ......................................................................................... 64 
Eclipse Lunar ........................................................................................ 67 

MARTE ..................................................................................................... 68 
SATURNO ................................................................................................. 70 

As luas de Saturno ............................................................................... 70 
Os anéis de Saturno ............................................................................. 71 

FASES DA LUA.......................................................................................... 73 
O LADO NEGRO DA LUA ........................................................................... 74 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 76 

CAPÍTULO 3 - ESTAÇÕES ...................................................................... 78 

AS DIFERENTES ESTAÇÕES NO SISTEMA SOLAR ...................................... 78 

INTRODUÇÃO ...................................................................................... 78 
Solstícios e equinócios ............................................................................. 79 

ESTAÇÕES TERRESTRES ....................................................................... 80 
Verão e inverno ....................................................................................... 84 



 

 

Hemisfério Norte ................................................................................. 84 
Hemisfério Sul ..................................................................................... 85 

Primavera e outono ................................................................................. 85 
Hemisfério Norte ................................................................................. 86 
Hemisfério Sul ..................................................................................... 86 

ESTAÇÕES EXTRATERRESTRES ............................................................ 87 
Mercúrio .................................................................................................. 88 
Vênus ....................................................................................................... 89 
Marte ....................................................................................................... 90 
Júpiter ...................................................................................................... 91 
Saturno .................................................................................................... 92 
Urano ....................................................................................................... 93 
Netuno ..................................................................................................... 94 
Plutão ....................................................................................................... 95 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 96 

CAPÍTULO 4 - TEMPESTADES ............................................................... 98 

A FORMAÇÃO DE TEMPESTADES E O CLIMA ........................................... 98 

INTRODUÇÃO ...................................................................................... 98 
A formação de tempestades .................................................................... 99 

TEMPESTADES NA TERRA ..................................................................... 100 

EFEITO CORIOLIS ............................................................................... 101 

SURGIMENTO DOS FURACÕES ......................................................... 102 
EL NIÑO .................................................................................................. 104 
INTENSIDADE DAS TEMPESTADES TROPICAIS ....................................... 105 



 

 

EFEITO ESTUFA ...................................................................................... 108 

AQUECIMENTO GLOBAL ................................................................... 109 

TEMPESTADES EM PLANETAS GASOSOS .............................................. 110 
Júpiter .................................................................................................... 111 
Saturno .................................................................................................. 113 
Urano e Netuno ..................................................................................... 114 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 116 

REFERÊNCIAS ........................................................................................ 117 

ANEXOS ............................................................................................ 119 

FICHA DOS PLANETAS ........................................................................... 119 

MERCÚRIO ........................................................................................ 119 

VÊNUS ............................................................................................... 120 

TERRA................................................................................................ 121 

MARTE .............................................................................................. 122 

JÚPITER ............................................................................................. 123 

SATURNO .......................................................................................... 124 

URANO .............................................................................................. 125 

NETUNO ............................................................................................ 126 

PLUTÃO ............................................................................................. 127 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................. 128 

ÍNDICE REMESSIVO ........................................................................... 137 

 
 



 
 

 

7 PREFÁCIO 

PREFÁCIO 
___ 

 

Filipe Paixão de Lima 

SOBRE O AUTOR 
O céu noturno sempre me fascinou. Desde de criança eu observava 

todos aqueles pontos de luz, tão incrivelmente distantes, sempre me 

questionando o que eram e o porquê eram. No entanto, apesar de todo esse 

fascínio, acabei seguindo um caminho acadêmico bem distinto, na área de 

Ciências Biológicas, formando-me em Bacharelado com um trabalho de 

ecologia de formigas. Após o término do curso eu senti uma falha em mim 

e no próprio acadêmico: eu não tinha o conhecimento suficiente para poder 

ensinar o que aprendi, ou seja, todo aquele conhecimento que adquiri estava 

preso comigo. Com isso busquei me formar em Licenciatura em Ciências 
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Biológicas e ir um pouco mais além. Entrei no programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e, para a surpresa minha e de todo 

mundo, o meu projeto era justamente sobre Astronomia. A princípio, o 

projeto era voltado para os alunos do Ensino Fundamental, porém, à medida 

que as pesquisas bibliográficas foram avançando, percebi um grande vazio 

no Ensino de Astronomia em relação aos professores de Ciências e, assim, 

mudei o público do meu projeto, transformando-se no presente produto, um 

livro para professores de Ciências. 

Essa mudança de campos, da Biologia para a Licenciatura, 

culminando em um Mestrado em Ensino de Ciências, foi, de certa forma, 

repentina, mas a melhor decisão que tomei na Universidade. 

O QUE ESPERAR DESTE LIVRO 
Este livro traz conteúdos contemporâneos em Astronomia e a sua 

ideia veio com a leitura de diversos artigos que mostram os problemas no 

Ensino de Astronomia e com conversas com amigos, que mostravam 

diversas concepções alternativas e equívocos em seus discursos. Para dar um 

diferencial a esse trabalho, busquei mostrar como alguns fenômenos 

observados aqui na Terra também ocorrem em todo o Universo, focando 

aqui em nosso Sistema Solar, de forma a expandir os limites do pensamento. 

Para facilitar o entendimento, usei algumas unidades de medidas, que 

acabam gerando confusão ou que não são comumente usadas. Ano-luz é uma 

unidade de distância, a qual se refere à distância percorrida pela luz em um 

período de um ano (3.154 x 107 segundos), ou seja, 9.4554541 x 1015 metros, 

equivalente a 63.241,1 Unidades Astronômicas. Esta unidade, abreviada de 
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AU, também é uma unidade de distância, equivalente à distância média da 

Terra ao Sol, 1,49 x 1011 metros. 

Além dos padrões de medidas, algumas convenções também são 

importantes de ser citadas aqui, como por exemplo as noções de para cima 

e para baixo. Aqui na Terra, esses conceitos têm sentido, pois a gravidade 

da Terra produz uma força com direção a seu centro, ou seja, para baixo é o 

centro da Terra e para cima é o oposto, para o céu. No entanto, fora da Terra 

– no espaço – essa noção se perde, pois, quando a gravidade do planeta não 

é suficiente para atrair um corp, este corpo ficará vagando pelo espaço sem 

uma direção definida. Portanto, quando se falar em cima ou em baixo nos 

capítulos posteriores, o intuito é apenas para orientar a posição de algum 

objeto em uma figura e não sua posição absoluta no espaço. 

O livro começa com um capítulo sobre o Sistema Solar, 

caracterizando cada um dos corpos encontrados. O segundo capítulo leva o 

professor a explorar o fenômeno dos eclipses, mostrando exemplos muito 

além dos observados em nosso planeta. Além disso, o capítulo diferencia os 

eclipses das fases da Lua, detalhando como as fases são observadas. O 

terceiro capítulo explora o clima dos planetas do nosso Sistema Solar, 

mostrando um pouco das estações do ano em cada um deles. Por último, o 

quarto capítulo explora um pouco mais o clima, utilizando a formação de 

tempestades como ponto de partida, mostrando paralelos entre as 

tempestades na Terra e nos gigantes gasosos, finalizando com o efeito estufa 

e o aquecimento global. 

Como este livro não possui sugestões de aulas práticas, deixo aqui 

algumas fontes para tal objetivo. O site americano NASA for Educators, 
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possui um vasto material (em inglês), incluindo atividades práticas em 

Astronomia (disponível em https://goo.gl/jqfowk), contemplando todos os 

níveis da Educação brasileira, assim como a Educação não formal. Para 

conteúdo na língua portuguesa, o site dos professores Roberto Nardi e 

Rodolfo Langhi (disponível em https://goo.gl/dzhLmb) é uma boa fonte para 

consulta de diversos conteúdos votlados para professores. Nela é possível 

encontrar diversos experimentos astronômicos, assim como notícias e 

diversos links que direcionam o leitor para outros sites de Astronomia. 

AS IMAGENS DO LIVRO 
Este livro possui diversas imagens, algumas são fotografias, outras 

são impressões artísticas, outras são composições ou computação gráfica, ou 

seja, existem diversas formas de representar o espaço, principalmente com 

o uso de simulações, computação gráfica e impressões artísticas para 

representar objetos além da órbita de Netuno. 

Primeiramente temos as fotografias, a partir de câmeras presentes em 

sondas e estações espaciais. Elas fazem parte de uma composição de fotos, 

quando o alvo da fotografia é muito grande e se quer uma resolução bem 

detalhada, neste caso usa-se a técnica de tirar diversas fotos e juntá-las em 

uma só. Uma boa galeria de fotografias espaciais pode ser encontrada no 

Instagram da Estação Espacial Internacional, disponível em 

https://www.instagram.com/iss. Outra forma de fotografia, mais comum na 

Astronomia, é o uso de sensores mais elaborados do que os presentes em 

uma câmera fotográfica. Estes sensores captam diferentes frequências da 

radiação eletromagnética, indo muito além do espectro visível. Essas 

fotografias passam por um tratamento de imagem em computadores, que 
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convertem os diferentes espectros eletromagnéticos em luz visível, como as 

auroras em Saturno ou aquelas imagens de galáxias e do Espaço, bem 

coloridas, tornando visível as emissões de micro-ondas, rádio, raios X etc. 

Diversas imagens dessa modalidade podem ser encontradas no Instagram da 

NASA, disponível em https://www.instagram.com/nasa. 

As impressões artísticas são formas de representar algum objeto, seja 

um satélite ou um planeta, quando não se é possível tirar uma fotografia. 

Essa forma de representação é uma alternativa à computação gráfica, pois 

usa os mesmos princípios de modelagem e dados disponíveis para inferir na 

aparência de um corpo celeste, ou, em outros casos, para ilustrar objetos já 

conhecidos de forma artística e representacional, como a figura 0-3, da 

MESSENGER em órbita de Mercúrio. 

Por último, assim como as impressões artísticas, as imagens de 

computação gráfica têm o objetivo de simular o corpo celeste ou o fenômeno 

em questão. Geralmente essas imagens são criadas a partir de modelos 

matemáticos que mais se aproximam do que estima ser o real. Além disso, 

elas também são muito usadas para representar as missões espaciais, como 

em 0-5 ou em outras ocasiões que demonstram o percurso passo a passo das 

missões. 

Dessa forma, podemos perceber que existem diversas formas de 

representar e capturar o Universo, principalmente quando se trata de 

capturas do espectro eletromagnético, que possuem diferentes fontes de 

emissão em todo o Universo. Vale ressaltar, também, a observação de ondas 

gravitacionais, em setembro de 2015, que representam uma nova maneira de 
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olhar e perceber o Universo, mostrando-se uma forma de observação 

bastante promissora. 

AS MISSÕES DE EXPLORAÇÃO 
A missão Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial da Terra. A nação 

que realizou tal feito foi a então URSS. O lançamento foi feito em 1957, 

retornando à Terra 22 dias depois do lançamento. Nesse curto período, a 

sonda ajudou a identificar e estudar melhor as camadas que compõe a 

atmosfera terrestre. Além disso, o lançamento do Sputnik deu início à corrida 

espacial, na década de 60, entre os EUA e a URSS, redirecionando muitos 

recursos do Estado para as pesquisas científicas espaciais, gerando um 

progresso incrível neste campo. Foi nessa época que surgiu a PSSC 

(Physical Science Study Committee), em resposta ao aumento de 

investimento em Ciência, no MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

Esse comitê revolucionou o estudo de Física no país, dando uma nova 

abordagem ao ensino dessa Ciência, com a criação de livros-texto, filmes e 

aparato de laboratório, enfatizando a união do estudo da Física, deixando a 

memorização de diversas equações de cada tema para trás. De fato, essa nova 

abordagem proposta pelo PSSC aumentou o número de estudantes e 

professores no campo da Física, gerando maior conhecimento científico. 

A missão Mariner foi composta de 10 sondas, a primeira sendo 

lançada em 1962, mas acabou destruída logo após o lançamento. A segunda, 

com o mesmo objetivo de fazer um flyby1 em Vênus, foi lançada ainda em 

                                                 
1 Termo usado para descrever o movimento que uma sonda faz ao se aproximar de um ponto 
a ser observado em um corpo celeste, ao longo de sua órbita ou trajetória usual. 
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1962, terminando sua atividade em 1963. As sondas 3 e 4 foram lançadas 

em 1964, com o objetivo de fazer um flyby em Marte, somente a Mariner 4 

cumpriu sua missão, finalizada em 1965.  A Mariner 5 realizou um flyby em 

Vênus, em 1967. As Mariner 6 e 7 fizeram um flyby em Marte, em 1969. As 

Mariner 8 e 9 tiveram o objetivo de orbitar Marte, mas apenas a 9 o cumpriu, 

em 1972. Por fim, a Mariner 10 realizou um flyby em Vênus e Mercúrio, nos 

anos de 1973 a 1975. 

As missões das sondas Pioneer são uma 

série de missões composta por oito sondas. As 

sondas Pioneer 6, 7, 8 e 9 foram lançadas com o 

objetivo de orbitar o Sol, entre os anos de 1965 e 

1968. As missões 10 e 11 objetivaram explorar 

Júpiter e Saturno, lançadas em 1972 e 1973, 

respectivamente. Foram as primeiras sondas a 

capturar dados e imagens desses gigantes gasosos. A missão 12, lançada em 

1978, teve o objetivo de orbitar Vênus, permitindo o mapeando da atmosfera 

do planeta. 

A Voyager Interstellar Mission é uma extensão da missão original, 

composta de duas sondas, a Voyager 1 e Voyager 2, com o objetivo de visitar 

os planetas Júpiter e Saturno (Voyager 1) e Urano e Netuno (Voyager 2). 

Ambas foram lançadas em 1977, completando a missão em 1989, com o 

flyby de Netuno. Como elas ainda estavam funcionando em perfeito estado, 

a missão foi expandida para explorar outras regiões. A Voyager 1 já está no 

espaço interstelar, ou seja, fora do Sistema Solar e a Voyager 2 ainda se 

encontra na porção mais distante do nosso sistema solar. 

Figura 0-1: impressão artística da 
Pioneer 6-9. Créditos: NASA 
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A sonda Magellan foi a primeira 

sonda lançada do espaço, a bordo da 

shuttle Atlantis. Seu objetivo era mapear 

ao menos 70% da superfície de Vênus, 

possibilitando estudos da geologia do 

planeta, uma vez que por telescópios não é 

possível, pois o planeta está perpetuamente 

coberto por uma grossa atmosfera opaca. A 

sonda foi lançada em maio de 1989, chegando em Vênus em agosto de 1990. 

Magellan conseguiu mapear 98% da superfície do planeta e cerca de 95% 

dos dados gravitacionais do planeta, terminando sua operação em outubro 

de 1994. 

A New Horizons é a primeira missão com o objetivo de explorar 

Plutão e o cinturão de Kuiper (região além da órbirta de Netuno, com alta 

densidade de asteroides). A sonda foi lançada em 2006, alcançando Plutão 

em 2015 e, agora, se encontra a caminho de um corpo no cinturão de Kuiper, 

explorando uma região do Sistema Solar que ainda não conhecemos, em 

previsão de alcançar esse objeto em 2019. 

Figura 0-2: A sonda Magellan sendo liberada 
pela shuttle Atlantis em 1989. Créditos: 

NASA. 



 

 

PREFÁCIO 15 

A missão MESSENGER (acrônimo 

para Mercury, Surface, Space 

Environment, Geochemistry and Ranging) 

teve o objetivo de explorar o planeta 

Mercúrio. Foi lançada em agosto de 2004, 

chegando ao planeta em 2008, fazendo 

dois flyby em Vênus, no ano de 2007. Em 

2011, a sonda conseguiu entrar em órbita 

de Mercúrio, ficando ativa até abril de 

2015, quando impactou na superfície do 

planeta. A sonda coletou diversos dados que são usados até hoje, gerando 

diversas publicações de artigos científicos de relevância para a Ciência. 

A Curiosity é a sonda terrestre da missão Mars Science Laboratory, 

como parte do Programa de Exploração de 

Marte da NASA (NASA's Mars 

Exploration Program). Ela chegou a 

Marte em 5 de agosto de 2012. O principal 

objetivo da Curiosity é encontrar 

evidências de que Marte possuiu suporte 

para vidas microscópicas, ou seja, verificar 

a habitabilidade do Planeta Vermelho. A 

sonda recolhe amostras de solo e rocha 

para análise em instrumentos a bordo, já que a história climática e geológica 

pode ser encontrada na composição química desses materiais. A Curiosity 

consegue percorrer até 90 metros por hora, ultrapassando obstáculos de até 

Figura 0-4: Composição de fotografias 
tiradas pela própria sonda. Créditos: 

NASA/JPL-Caltech/MSSS. 

Figura 0-3: impressão artística da 
MESSENGER em órbita de mercúrio. 

Créditos: NASA/Johns Hopkins University 
Applied Physics Laboratory/Carnegie 

Institution of Washington. 
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75 centímetros, e, por isso, a média de deslocamento é de 30 metros por 

hora, por conta da bateria e acidentes do terreno.  

A missão Juno é a segunda sonda 

como parte do programa NASA's New 

Frontiers. Ela tem o objetivo de entender 

mais sobre a origem do Sistema Solar, 

estudando a fundo o gigante gasoso Júpiter. 

Juno coleta dados do campo magnético, 

composição da atmosfera, campo 

gravitacional e observa as auroras do 

planeta. A missão foi lançada em agosto de 2011, chegando ao planeta 

apenas em julho de 2016, planejada para observar o planeta até 2021. 

A sonda Cassini foi um dos investimentos mais ambiciosos da 

Astronomia. Em uma parceria da NASA, com a agência europeia (European 

Space Agency) e a italiana (Agenzia Spaziale Italiana), a Cassini foi lançada 

para explorar com detalhes Saturno e seu sistema de anéis. A sonda também 

contou com outra sonda acoplada, a Huygens, que descendeu na lua Titan, 

retornando dados espetaculares em 2005. A missão começou em 1995, com 

o lançamento, chegando em Saturno quase dez anos depois, em 2004. 

Durante doze anos, a sonda orbitou Saturno em diferentes altitudes, 

terminando suas atividades em 2017. 

Figura 0-5: concepção artística da Juno em 
órbita de Júpiter. Créditos: NASA/JPL-

 



 

 

PREFÁCIO 17 

O telescópio Hubble é o primeiro 

telescópio colocado no espaço. Isso é de 

suma importância, pois no espaço não se tem 

os problemas que a atmosfera da Terra gera 

na observação astronômica, como 

distorções, poluição luminosa e obstrução 

devido a nuvens; o Hubble tem uma visão 

sem nenhum empecilho. A missão foi 

lançada em 24 de abril de 1990, e o telescópio possui 13 metros de 

comprimento, 4,2 metros de diâmetro e mais de 10 toneladas, com a 

capacidade de captar radiação com comprimentos de onda do ultravioleta ao 

infravermelho (115–2500 nanômetros). 

Por fim, para não deixar o Brasil de fora, temos a Agência Espacial 

Brasileira (AEB), criada em 1994. A AEB está vinculada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com parcerias com o 

Instituto de Aeronautica e Espaço, o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, em conjunto com os centros de lançamentos de Alcantra (CLA) e 

da Barreira do Inferno (CLBI), intituições de pesquisas brasileiras e 

universidades, formam o Sistema Nacional de Desenvolvimento das 

Atividades Espaciais, que organiza e executa as atividades astronômicas e 

espaciais brasileiras. Diversos satélites brasileiros já foram lançados a partir 

de solo nacional, sendo o primeiro deles o Satélite de Coleta de Dados (SCD-

1), lançado em 1993, no CLA, um ano antes da criação da AEB. Desde 

então, diversos satélites nacionais, e em colaboração com outras nações, 

Figura 0-6: fotografia do Hubble, fotografada 
em 2009. Créditos: NASA 
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foram lançados, totalizando 28 satélites com objetivos voltados para o 

Brasil. 

UNIÃO ASTRONÔMICA INTERNACIONAL 
A União Astronômica Internacional (IAU) é uma organização 

internacional composta de diversos profissionais do campo da Astronomia. 

Ela foi fundada em 1919 e o principal objetivo é organizar encontros 

científicos, nos quais os trabalhos são publicados majoritariamente na IAU 

Symposium Proceedings. Além dos encontros, a IAU também tem o 

importante papel de definir constantes físicas e astronômicas, nomenclatura, 

promoção de atividade educativas, sendo esta organização que está 

autorizada a reconhecer os corpos celestes e as características em suas 

superfícies.
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CAPÍTULO 1 - SISTEMA SOLAR 

AS DIMENSÕES DOS CORPOS CELESTES 
___ 

Filipe Paixão de Lima 

 

INTRODUÇÃO 

Um Sistema Solar é compreendido de uma ou mais estrelas (binários, 

para duas estrelas ou multi-estrelas, para mais de duas) e tudo aquilo que é 

afetado pela força gravitacional delas, ou seja, que orbitam ao redor dessas 

estrelas. No nosso caso, o Sistema Solar é compreendido por uma estrela, 

oito planetas (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Sasturno, Urano e 

Figura 1-1: Representação dos planetas do Sistema Solar. Na representação de cima, está mostrando a relação de tamanho entre 
os planetas. Na representação de baixo está mostrando a relação de distância entre os planetas. 
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Netuno) e seus satélites naturais (as luas), cinco planetas anões (Ceres, 

Plutão, Haumea, Makemake e Eris) e seus satélites naturais, dezenas de 

milhares de cometas e asteroides, além de incontáveis pequenos detritos. 

Nosso Sistema Solar se estende muito além dos oito planetas 

conhecidos. Ele inclui um cinturão de materiais rochosos congelados que 

ficam além de Urano, chamado Cinturão de Kuiper. A maioria desses 

objetos são menores do que o maior e mais conhecido deles, o planeta anão 

Plutão. Muito além da órbita de Plutão está a Nuvem de Oort, que demarca 

os limites do nosso sistema. Ela nunca foi diretamente observada e sua 

existência é fundamentada por modelos matemáticos e evidências de 

cometas que possuem origem nessa região. A Nuvem de Oort é uma grossa 

camada (cerca de 100 mil AU) de imensuráveis quantidades de detritos do 

tamanho de montanhas, muitas vezes maiores, orbitando o Sol a uma 

distância de 1.6 anos-luz. É o limite da força gravitacional do Sol. 

Durante o desenvolvimento deste capítulo, escalas de tempo e termos 

padronizados serão usados. A contagem de dias é definida pelo tempo de 

duração de uma rotação completa de um planeta em relação ao seu próprio 

eixo. Um ciclo dia-noite é o período de rotação do planeta em relação ao Sol, 

que, para certos planetas, pode ser menor que um dia, pois, o período de 

translação é muito curto, quanto mais próximo do Sol. Um ano é o tempo 

que o planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. 

OS CORPOS DO SISTEMA SOLAR  

O Sistema Solar possui diversos corpos, constituídos de diferentes 

materiais, de diferentes tamanhos. Dentre eles, temos o Sol, os planetas, luas, 
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asteroides e meteoros. Passaremos por cada um deles para conhecer suas 

características.  

SOL 

O Sol é uma estrela classificada como uma anã amarela, localizada 

no centro do nosso Sistema Solar. É uma esfera massiva de gases hidrogênio 

e hélio, a altíssimas temperaturas, chegando a 15 milhões de graus Celsius 

no núcleo, no qual átomos de hidrogênio se fundem formando átomos de 

hélio em um processo denominado fusão nuclear. 

A superfície do Sol é denominada fotosfera, com temperaturas 

chegando a 5.500 graus Celsius e é de onde a radiação escapa da estrela. A 

estrela também possui atmosfera, chamada de cromosfera e corona. A 

Figura 1-2: Imagem do Sol detalhando Raios-X, Créditos: NASA/JPL-Caltech/GSFC 
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cromosfera não é visível a olho nu pois a fotosfera ofusca seu brilho, no 

entanto, durante eclipses, é possível visualizar a cromosfera como uma fina 

camada vermelha e a corona, que erradia da superfície do Sol em cor branca 

(Figura 1-3).

Figura 1-3: Eclipse Solar. As setas apontam para a Corona e a 
Cromosfera. Créditos: Luc Viatur 

Cromosfera Corona 
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PLANETAS 

O nosso Sistema Solar possui oito planetas. Estes corpos tiveram a 

definição alterada ao longo do tempo, pois o nosso conhecimento muda 

constantemente de acordo com os progressos da Ciência, que é um processo 

dinâmico de questionamentos e descobertas, levando à alteração de 

conceitos e definições. Ao longo dos séculos, o conceito de planeta mudou 

bastante, e essa definição é importante para se poder estudar, organizar e 

compartilhar a história geológica desses objetos, portanto, um planeta é 

atualmente definido como um objeto natural grande o suficiente para que 

sua gravidade o torne esférico e sua órbita ao redor do Sol é livre de detritos. 

Os planetas, no nosso sistema são, essencialmente, rochosos ou 

gasosos. A seguir, serão detalhados todos os planetas do nosso sistema, os 

quatro primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são formados de rocha, 

suportando o grande calor vindo do Sol. Saturno, Júpiter, Netuno e Urano 

são gasosos, sendo que os dois últimos possuem uma estrutura um pouco 

distinta. 

 

Figura 1-4: primeiro "retrato" do Sistema Solar feito pela Voyager 1, em 1990, constituída de diversas fotos tiradas pela sonda. 
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Mercúrio 

Mercúrio, nomeado em homenagem ao deus grego mensageiro, é o 

menor dos planetas do Sistema Solar, sendo um pouco maior que a Lua, e o 

mais próximo do Sol, a uma distância de 0.39 AU. Um dia em Mercúrio dura 

59 dias terrestres, e um ciclo dia-noite é de 175.97 dias terrestres, fazendo 

com que o período de Sol e noite no planeta dure um tempo superior à uma 

rotação completa do planeta, ou seja, um dia de Sol no planeta dura mais 

tempo que um ano em Mercúrio. Isso acontece, pois a velocidade da órbita 

é grande o bastante, para que uma face do planeta fique voltada para o Sol 

por mais tempo. 

Mercúrio não possui nem luas nem anéis. Sua estrutura é parecida 

com a da Terra, pois é um planeta rochoso com um núcleo sólido e um manto 

fluido. A superfície é parecida com a da Lua com uma coloração escura, 

repleta de crateras (figura 1-6). Recentes dados colocaram Mercúrio junto 

Figura 1-5:  imagem de Mercúrio tirada pela sonda Messenger, da NASA. Créditos: NASA 
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com a Terra no grupo de planetas tectonicamente 

ativos. Essa atividade é devida ao encolhimento do 

planeta que está se contraindo devido ao esfriamento 

de sua estrutura, causando eventuais rachaduras em 

sua crosta. Os dados que evidenciaram tal fenômeno 

foram obtidos pela sonda MESSENGER (figura 1-7) 

e corroboram os dados de campo magnético de 

Mercúrio, que está ativo a milhões de anos. 

A atmosfera do planeta é muito fina, denominada de exosfera e, por 

ela ser tão fina, a temperatura na superfície 

do planeta não se mantém estável, 

variando de 430 graus Celsius durante o 

dia a 180 graus Celsius negativos à noite, 

não havendo sustentabilidade para a vida 

como conhecemos. De qualquer forma, 

não foram encontrados indícios de vida no 

planeta, sendo visitado por duas missões, a 

Mariner 10, em 1974, e a MESSENGER, 

em 2011. 

 

Figura 1-7: imagem obtida pela sonda 
MESSENGER detalhando o relevo do planeta. 

Créditos: NASA/JHUAPL/Carnegie 
Institution of Washington/USGS/Arizona State 

University 

Figura 1-6: imagem obtida 
pela sonda MESSENGER, em 
um momento que ela orbita 
mais próxima ao planeta. 

Créditos: NASA 
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Vênus 

Vênus é um pouco menor que a Terra e é o segundo planeta mais 

próximo da nossa estrela, o Sol, a uma distância de 0,72 AU. Assim como 

Mercúrio, O dia de Vênus tem uma duração maior do que a de seu ano, 

demorando 243 dias terrestres para dar uma volta completa em torno de seu 

próprio eixo, porém um ciclo de dia-noite 

demora apenas 117 dias terrestres. Vênus 

possui uma peculiaridade em relação aos 

outros planetas do nosso Sistema Solar, a 

direção de sua rotação é oposta, ou seja, o 

Sol nasce a oeste e se põe a leste. Essa 

diferença, somada à baixa velocidade de 

rotação, faz com que uma mesma face de 

Vênus fique voltada para o Sol por mais 

Figura 1-9: diversas imagens tiradas pela 
sonda Magellan foram compiladas para 

criar essa simulação da superfície de Vênus. 
Créditos: NASA/JPL 

Figura 1-8: imagem tirada pela Pioneer, em 1979, com filtro ultravioleta, mostrando a atmosfera de Vênus. Créditos: NASA. 
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tempo. Esses movimentos fazem um ano no planeta durar 243 dias terrestres, 

ou seja, um ano e um dia venusiano (uma rotação completa) possuem a 

mesma duração, sendo que o Sol se põe apenas duas vezes a cada ano 

venusiano. O planeta não possui luas nem anéis. 

Vênus também é um planeta 

rochoso e sua superfície é cheia de crateras 

com grande atividade vulcânica (figura 1-9 

e 1-10), chegando a uma temperatura de 480 

graus Celsius. Alguns estudos evidenciam 

que a superfície de Vênus possui idade 

homogênea, cerca de 400 milhões de anos, 

sugerindo que algum evento de 

ressurgimento de toda crosta ocorreu, já que 

não foi identificado a tectônica de placas no planeta. 

A atmosfera é tão espessa e tóxica que não é possível observar a 

superfície do planeta, como mostrado na figura 1-8. Ela é majoritariamente 

composta de gás carbônico (CO2) e nitrogênio (N2), com nuvens cheias de 

ácido sulfúrico (H2SO4), tornando o planeta sempre nublado e muito quente, 

hostil a qualquer forma de vida como conhecemos. Diversas sondas já 

exploraram Vênus, mais de 40. Notavelmente a segunda delas, Magellan, no 

início da década de 1990, mapeou 98% da superfície do planeta. 

Figura 1-10: composição de imagens em alto 
contraste evidenciando a topografia de 

Vênus. Crédito NASA/JPL/USGS. 
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Terra 

A Terra é o planeta onde vivemos. Ela se localiza como o terceiro 

planeta a partir do Sol e é o quinto maior planeta do Sistema Solar. O nome 

Terra tem cerca de mil anos de idade e é o único que não possui um nome 

de um deus greco-romano.  

Nosso planeta está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol, 

ou seja, 1 Unidade Astronômica. Ele demora 

23,93 horas para dar uma volta completa em 

torno de seu próprio eixo e 365,24 dias para 

orbitar o Sol. No entanto, a duração do dia ficou 

padronizada em 24 horas e do ano em 365 dias. 

Essas horas a mais são acumuladas em dia a 

cada 4 anos, sendo a razão do ano bissexto. A 

Terra possui uma Lua e nenhum anel. 

Figura 1-11:Pálido Ponto Azul. 
Imagem tirada pela Voyager 1, como 

parte do primeiro "retrato" do 
Sistema Solar. Créditos: NASA/JPL-

Caltech 
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Apenas recentemente 

começamos a estudar a Terra do 

espaço, com o primeiro satélite, em 

1957, o Sputnik da União Soviética. 

Desde então, diversos outros satélites, 

como a Lunar Orbiter (figura 1-12), 

tiveram como objetivos estudar e monitorar o clima, observar as mudanças 

na superfície, estudar as radiações e o campo magnético do planeta etc. Além 

dos satélites, temos uma Estação Espacial Internacional – a ISS – que realiza 

diversos estudos em gravidade zero. 

A nossa atmosfera é espessa o suficiente para criar condições na 

superfície que permite a vida prosperar. No início do Sistema Solar, Vênus 

e Terra eram planetas parecidos e por um bilhão de anos permaneceram 

assim, com oceanos de água líquida e atividades vulcânicas. No entanto, 

ambos os planetas tomaram caminhos diferentes, a Terra começou a capturar 

o gás carbônico da atmosfera e inseri-lo em rochas e minerais, mas Vênus 

não. Esse detalhe, ao longo dos próximos bilhões de anos foi o principal 

processo que tornou a Terra um lugar próspero para a vida e Vênus um lugar 

inóspito, com temperaturas que derretem chumbo e uma atmosfera tóxica. 

A maior parte da atmosfera da Terra é composta por um gás inerte, 

o nitrogênio (N2), equivalente a 78% do ar, outros 21% é oxigênio (O2), 

ingrediente fundamental para a respiração dos seres vivos, e 1% compreende 

todos os outros gases atmosféricos, como dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), hélio (He) etc. A atmosfera da Terra possui 

menos de 1% de dióxido de carbono, a quantidade perfeita para manter a 

Figura 1-12: primeira imagem da Terra vista da 
Lua, tirada em 1966, pela Lunar Orbiter 1. 

Créditos: NASA 
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temperatura da superfície a níveis ótimos para a vida, variando de -88 a 58 

graus Celsius. O gás carbônico é uma das moléculas que causam o efeito 

estufa, um efeito natural responsável pela manutenção da temperatura no 

planeta, porém com o aumento não natural das quantidades de CO2, ou seja, 

de ação antrópica, a temperatura média do planeta aumenta, gerando uma 

cascata de efeitos, que levam ao derretimento das calotas polares e ao 

aumento do nível do mar, gerando consequências catastróficas, das quais 

ainda não temos total conhecimento. 

O planeta é rochoso e, diferente dos outros planetas, oceanos de água 

líquida cobrem a maior parte da superfície. A crosta terrestre engloba toda a 

superfície do planeta, dos picos mais altos às mais profundas fossas 

oceânicas. No entanto, apesar de parecerem grandes, para nós, a superfície 

terrestre é extremamente lisa, em relação a escalas astronômicas (figura 1-

13). Mapas e modelos que mostram o relevo terrestre exageram nas escalas 

para facilitar o entendimento. 

Figura 1-13: imagem tirada pelo satélite GOES, da 
NASA, em 2014. Créditos: Projeto 

NASA/NOAA/GOES 
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Marte 

Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, contando a partir do Sol. 

Ele é menor que a Terra e está a uma distância de 1,52 AU do Sol. Um dia 

no planeta marte demora um pouco mais que 24 horas terrestres e um ano 

marciano demora 687 dias terrestres. O planeta possui duas luas, conhecidas 

como Phobos e Deimos, mas não possui anéis. 

Marte é um planeta rochoso assim como os anteriores com uma 

superfície bem alterada devido à 

atividade vulcânica, impactos, 

movimentos da crosta e até 

mesmos efeitos atmosféricos 

como tempestades de poeira. Na 

figura 1-15 é possível notar uma 

característica peculiar na 

superfície de Marte, no hemisfério 
Figura 1-15: mapas topográficos de Marte. Créditos: 

NASA/JPL 

Figura 1-14: Valles Marineris, o maior cânion do Sistema Solar. Crédito: NASA. 
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mostrado à direita, a norte do planeta, há uma grande planície (em azul), que 

evidencia um grande impacto causado por um corpo que derreteu a 

superfície e, ao esfriar, ficou livre de acidentes geológicos, como no 

hemisfério mostrado à esquerda ou o próprio hemisfério sul. Além disso, 

não foram encontrados dados de atividade tectônicas em Marte, dando 

suporte a hipótese de um impacto. Outra característica marcante é o maior 

cânion em um planeta do Sistema Solar, Valles Marineris (Figura 1-14), com 

mais de 4.000 quilômetros, criado após intensa atividade vulcânica. 

A atmosfera de Marte é fina, composta de dióxido de carbono (CO2), 

nitrogênio (N2) e argônio (Ar). No entanto, tempestades de areia são bem 

comuns no planeta, chegando a alterar a superfície. 

O planeta já foi visitado por diversas missões espaciais, de vários 

tipos como as flyby, órbitas e sondas terrestres, das quais a primeira missão 

de sucesso no Planeta Vermelho foi a Mariner 4, de 1965. Marte também 

leva o nome de Planeta Vermelho, devido 

sua superfície ser composta 

majoritariamente de minerais de ferro, que 

oxidaram, tornando-se vermelho. Apesar de 

o planeta não comportar vida como 

conhecemos, as pesquisas e dados coletados 

pelas missões estão determinando o 

potencial de vida do passado e do futuro do 

planeta. 

Figura 1-16: foto tirada pela sonda 
Curiosity, mostrando uma perfuração feita 

na rocha para coleta de materiais. Créditos: 
NASA 
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Júpiter 

Júpiter é o quinto planeta do nosso Sistema Solar, a uma distância de 

5,2 AU do Sol. O período de rotação coincide com um dia em Júpiter, que 

dura 10 dias terrestres e o período de translação cerca de 12 anos terrestres. 

O planeta, por não possuir crosta rochosa, possui uma relação entre a massa 

e volume bem diferente da Terra, pois apesar de seu diâmetro ser cerca de 

10,973 vezes o da Terra, o volume é 

1.321,33 e a massa 317,82 vezes a do nosso 

planeta. 

 O planeta é, portanto, um gigante 

gasoso (figura 1-17), não possuindo 

superfície rochosa, no entanto, alguns 

estudos sugerem a existência de um núcleo 

sólido de tamanho aproximado ao planeta 

Terra. A atmosfera é composta 

Figura 1-17: Composição de imagens 
tiradas pela Cassini, simulando as cores 

reais do planeta. Créditos: 
NASA/JPL/University of Arizona 
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praticamente gás hidrogênio (H2) e Hélio 

(He). Júpiter é um planeta tempestuoso, com 

uma tempestade característica chamada 

Great Red Spot (Grande Mancha Vermelha, 

em tradução livre), mostrado na figura 1-18, 

com dimensões maior que a própria Terra. 

Outras tempestades características são 

encontradas no polo norte do planeta (figura 1-19). Os mecanismos que 

formam essas tempestades ainda estão sendo estudados e as hipóteses mais 

recentes serão apresentadas no capítulo 4 deste livro. 

Júpiter possui 53 luas confirmadas e um fraco sistema de anéis 

descoberto em 1979 pela Voyager 1. Diversas missões espaciais visitaram o 

planeta gasoso, sendo Juno a sonda mais 

recente e ainda ativa em órbita. Júpiter não 

possui suporte para a vida como 

conhecemos, no entanto, uma das luas 

possui características favoráveis à vida 

como conhecemos. 

 

Figura 1-18: Great Red Spot. Imagem 
tirada pela Cassini, em abril de 2018. 

Créditos: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ 
Gerald Eichstädt /Seán Doran 

Figura 1-19: ciclones no polo norte de 
Júpiter, gerando um padrão de um ciclone 

central e oito ciclones menores circulando o 
central. Imagem tirada pela Juno. Créditos: 
NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM 
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Saturno 

Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar, a partir do Sol, a uma 

distância de 9,5 AU. Um dia em Saturno corresponde a 10,7 horas terrestres 

e uma volta completa ao redor do Sol demora 29 anos terrestres. As relações 

de massa e volume são parecidas com as de Júpiter, o diâmetro do planeta é 

cerca de 9,14 vezes o da Terra e, apesar de Saturno possuir um volume de 

aproximadamente 763 vezes o da Terra, sua massa é de apenas 95 vezes a 

massa terrestre. Saturno é o último planeta do 

Sistema Solar que pode ser visto a olho nu no 

céu noturno. 

Saturno é um gigante gasoso, portanto 

não possui uma crosta sólida ou rochosa. 

Diferente de Júpiter, Saturno não possui a 

superfície tempestuosa, no entanto 

tempestades surgem com mudanças climáticas 

Figura 1-20: Mosaico de fotos 
mostrando saturno em sua totalidade 
em cores reais. Créditos: NASA/JPL-

Caltech/SSI/Cornell  
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sazonais. A atmosfera é composta basicamente 

por hidrogênio (H2) e hélio (He). 

O planeta possui 53 luas conhecidas e sete 

anéis, compondo um sistema de anéis de rocha e 

gelo, que variam de pequenas partículas de poeira 

a rochas de tamanho de montanhas, com dez 

metros de espessura, podendo chegar a alguns 

quilômetros em alguns anéis. Na figura 1-21, é 

possível identificar alguns espaços entre alguns 

anéis, esses espaços são ocupados por órbitas de 

luas, que mantém estes espaços abertos. A cada 15 

anos, a inclinação de Saturno faz com que os anéis 

fiquem quase invisíveis, paralelos à nossa linha de 

visão. Nesse período, é possível observar o 

trânsito de algumas luas, como mostrado na figura 

1-22. 

Apenas uma sonda orbitou o planeta, a Cassini-Huygens, que 

terminou suas atividades no final de 2017. Algumas outras missões já 

passaram próximas a Saturno, como a Pioneer 11, Voyager 1 e Voyager 2. 

Assim como Júpiter, Saturno não possui condições para a vida como 

conhecemos, mas algumas de suas luas sim, como Titan. 

Figura 1-21: Imagem capturada em 
luz visível, mostrando os anéis de 

Saturno. Créditos: NASA/JPL/Space 
Science Institute 

Figura 1-22: trânsito de quatro 
luas de Saturno, da esquerda para 
a direita, Enceladus, Dione, Titan 
e Mimas. Créditos: NASA, ESA, 

Hubble Heritage Team 
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Urano 

Urano é o sétimo planeta do Sistema Solar a partir do Sol, a uma 

distância de 19,19 AU. Um dia nesse planeta demora cerca de 17 horas 

terrestres e o tempo que Urano demora para dar uma volta completa ao redor 

do Sol é de cerca de 84 anos terrestres. Ele é 3,98 vezes maior do que a Terra, 

com 63 vezes mais volume e 14 vezes mais massa. A rotação de Urano é 

reversa como a de Vênus, no entanto, Urano gira horizontalmente (figura 1-

23), devido à enorme inclinação de seu eixo (97,77graus). 

Urano é chamado de gigante de 

gelo, pois grande parte da sua massa, 

cerca de 80%, é feita de materiais 

congelados como água (H2O), metano 

(CH4) e amônia (NH3). Sua superfície 

não é sólida, mas fluida e densa, portanto 

Figura 1-23: Imagem 
capturada em luz 

visível, mostrando os 
anéis de Saturno, 

assim como 
características em sua 
superfície atmosfera. 

Créditos: Observatório 
W.W. Keck. 
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a denominação de gelo vem de um conceito 

astrofísico que classifica substâncias 

voláteis com temperatura de liquefação 

acima de 100 K. A atmosfera do planeta é 

composta majoritariamente de hidrogênio 

(H2) e hélio (He) e um pouco de metano 

(CH4) nas camadas mais externas. Urano não 

possui condições que suportam vida como 

conhecemos, sendo o planeta mais gelado do nosso Sistema Solar e mais 

gelado que Netuno, que é o mais distante dos planetas. Duas hipóteses foram 

feitas para explicar esse fenômeno, a primeira 

é relativa à inclinação, pois dessa forma o calor 

gerado pelo planeta escapa para o espaço, 

ficando a mesma face voltada para longe do 

Sol por diversos anos; a segunda aponta para a 

atmosfera de Urano (figura 1-25), que fica 

muito ativa durante o equinócio, roubando 

calor do planeta. Urano possui 27 luas e 13 

anéis e foi apenas visitado por uma missão 

espacial, a Voyager 2. 

 

 

 

 

Figura 1-24: Imagem de Urano tirada pela 
sonda Voyager 2, em 1986. Créditos: 

NASA/JPL 

Figura 1-25: Imagem mais detalhada 
de um planeta distante, tirada pelo 

telescópio Keck II, detalhando a 
atmosfera do planeta. Créditos: 

Lawrence Sromovsky, Pat Fry, Heidi 
Hammel, Imke de Pater 
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Netuno 

Netuno é o oitavo planeta a partir do Sol, a uma distância de 30,07 

AU. Um dia no planeta demora cerca de 16 horas terrestres e o tempo que 

Netuno demora para dar uma volta completa ao redor do Sol é de cerca de 

165 anos terrestres. Possui diâmetro de 3,865 vezes o da Terra, com 57,7 

vezes o volume e 17,14 vezes a massa terrestre. 

Assim como Urano, Netuno também 

é chamado de gigante de gelo, 

majoritariamente feito de uma combinação 

de água (H2O), amônia (NH3) e metano 

(CH4), em um estado fluido, bem denso, com 

um núcleo também sólido. O planeta possui 

ventos de cerca de 600 m/s, sendo considerado o planeta com os ventos mais 

rápidos dentre os planetas do nosso sistema. Netuno recebe apenas 1/900 da 

energia do Sol em relação à Terra, e mesmo assim os ventos ultrapassam 

Figura 1-26: Imagem tirada pela Voyager 
2. Créditos: /JPL-Caltech/Kevin M. Gill 
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velocidade supersônicas. Esse mecanismo é 

explicado por meio de princípios de 

conservação de energia e momento angular, 

pois o planeta insere calor nas regiões mais 

baixas da atmosfera, a uma taxa maior do que 

o calor é retirado. 

A atmosfera, como era de se esperar, 

por conta dos fortes ventos, é bem dinâmica. 

Na figura 1-27 é possível ver o Ponto Negro, 

uma tempestade na atmosfera do planeta, composta de hidrogênio (H2), hélio 

(He) e metano (CH4). Ele possui 13 luas e seis anéis e, como Urano, apenas 

foi visitado pela Voyager 2. 

 

 

Figura 1-27: Imagem tirada pela 
Voyager 2, sendo a última imagem 

completa do planeta. Créditos:  
NASA/JPL. 
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PLANETAS ANÕES 

Os planetas anões orbitam o Sol, similar a planetas, asteroides e 

cometas e, assim como planetas, os anões possuem massa suficiente para 

definir sua forma como esférica, diferente de asteroides que, mesmo 

grandes, possuem formas irregulares. No entanto, o que difere os planetas 

dos planetas anões é relativo à sua órbita ao redor 

do Sol. A rota dos planetas é limpa, não possui 

outros corpos como asteroides e cometas, pois as 

colisões ocorreram a bilhões de anos atrás. Já a 

rota dos planetas anões é inundada de corpos 

rochosos. Até o momento, conhecemos cinco 

planetas anões que orbitam o nosso Sol: Ceres, 

Plutão, Eris, Haumea e Makemake. 

Figura 1-29: imagem de como 
seria Ceres em cores reais, 

produzida pelo Centro 
Aeroespacial da Alemanha. 

Créditos: NASA/JPL-
 

Figura 1-28: Impressão artística do planeta anão Makemake e sua lua, a mais de 50 AU de distância do Sol. Créditos: NASA, 
ESA e A. Parker 
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Ceres (figura 1-29) orbita o Sol no cinturão de asteroides entre 

Júpiter e Marte, sendo o maior corpo desse cinturão. Foi o primeiro planeta 

anão a ser visitado por uma sonda espacial, parte da missão Dawn. 

Plutão (figura 1-30) é o planeta anão mais 

famoso do nosso sistema – indicado pela seta na 

escala de rodapé – mesmo porque ele foi 

classificado como o nono planeta do Sistema 

Solar, descoberto em 1930. Plutão e seu sistema 

de luas orbitam o Sol no cinturão de Kuiper, muito 

além da órbita de Netuno. Eris está tão distante do 

Sol que demora 557 anos terrestres para completar 

sua órbita. Sua descoberta foi a razão para a 

reclassificação de Plutão como planeta anão, pois eles possuem tamanhos 

semelhantes. 

Haumea (figura 1-31), descoberta em 2003, possui um formato 

elíptico, devido à alta velocidade de rotação, e possui 

um tamanho semelhante a Plutão. Em 2005 duas luas 

foram descobertas orbitando esse planeta anão. Até 

o momento Haumea não foi observada por sondas, 

sendo apenas observada por telescópios. 

Figura 1-30: imagem em alta 
reSolução de Plutão, tirada pela 
sonda New Horizons. Créditos: 
NASA/Johns Hopkins University 

Applied Physics 
Laboratory/Southwest Research 

Institute 

Figura 1-31: Impressão 
artística de Haumea, feita pela 

NASA. Créditos: NASA 
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Makemake (figura 1-32), com nitrogênio 

congelado em sua superfície, é o segundo planeta 

anão mais brilhante no céu, seguido de Plutão. Foi 

observado apenas por telescópios e não se possui 

muitas informações sobre esse planeta anão. No 

entanto, a descoberta de uma lua orbitando ajudará 

os cientistas a determinar diversas informações, 

como massa e origem desses corpos. 

Eris (figura 1-33) é um dos maiores planetas 

anões no nosso Sistema, quase do mesmo tamanho 

de Plutão. Astrônomos pensavam que Eris era maior 

que Plutão, levantando a discussão de definição de 

planetas, tornando ambos, Plutão e Eris, planetas 

anões. O nome Eris vem da deusa grega da discórdia, 

uma vez que a descoberta de Eris gerou essa 

discussão sobre a definição de planetas. Assim como Plutão, Makemake e 

Haumea, Eris está localizado no cinturão de Kuiper.  

Figura 1-32: Imagem tirada 
pelo telescópio Hubble. A seta 

aponta para uma lua de 
Makemake, descoberta em 

2015. Créditos: NASA, ESA, A. 
Parker e M. Buie. 

Figura 1-33: Imagem de Eris 
tirada pelo telescópio Hubble. 

Créditos: observatório 
 



 
 

 

46 CAPÍTULO 1 – SISTEMA SOLAR 

LUAS 

As luas2, ou satélites naturais, são objetos geralmente sólidos e sem 

atmosfera, podendo ter diversos formatos, tamanhos e tipos. As maiores se 

formaram no início do Sistema Solar, a partir de poeira e detritos capturados 

pela gravidade de um planeta, já as menores parecem ser asteroides que 

entraram na órbita de alguns planetas menores, não tendo relação direta com 

a formação do nosso Sistema. No total, a União Astronômica Internacional 

(IAU) lista 146 luas em nosso Sistema Solar, porém as luas de planetas anões 

                                                 
2 O nome “lua” é comumente usado como sinônimo de satélite natural, mas é preciso atentar 
ao fato de que Lua, como substantivo prório, se refere ao satélite narual da Terra. 

Figura 1-34: Ilustração mostrando algumas luas do Sistema Solar e seus tamanhos relativos, comparado com a Terra.  São 
elas a Lua; Callisto, Ganymede, Io e Europa, de Júpiter; Iapetus, Enceladus, Titan, Rhea, Mimas, Dione e Tethys de 

Saturno; Triton de Netuno; Miranda, Titania e Oberon de Urano e Charon, lua de Plutão. Créditos: NASA 
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e as que ainda não foram oficialmente reconhecidas 

não entram na lista. Dos planetas do Sistema Solar, 

apenas Mercúrio e Vênus não possuem luas. A 

Terra possui apenas uma, Marte possui duas e os 

gigantes gasosos possuem diversas luas, devido ao 

grande tamanho e gravidade deles. 

A Lua da Terra provavelmente se formou a 

partir de uma colisão de um corpo rochoso, do tamanho aproximado de 

Marte, com a Terra, ejetando matéria do nosso planeta, que entrou em órbita, 

aglutinando em um único corpo que é a Lua. A nossa Lua foi visitada em 

1969, por doze astronautas, que trouxeram de volta amostras de rocha para 

estudos, sendo a única lua visitada por seres humanos.  

Marte possui duas luas um tanto diferente da nossa, Phobos e 

Deimos. Ambas possuem órbitas quase circulares e estão bem próximas ao 

equador de Marte. Phobos (figura 1-36), com 11 

quilômetros de raio, orbita muito próxima ao equador 

do planeta e, em algumas 

dezenas de milhões de anos, 

irá se partir devido à força da 

gravidade do planeta, formando um anel bem fino, 

ou então colidir na superfície de Marte. Deimos 

(figura -37) é a menor e mais distante lua de Marte, com uma média de 6 

quilômetros de raio. 

Júpiter possui 53 luas conhecidas e oficialmente listadas, com outras 

16 ainda a serem categorizadas e nomeadas. A maioria dessas luas possuem 

Figura 1-35: Lua da Terra. 
Créditos: NASA/Goddard/Lunar 

Reconnaissance Orbiter 

Figura 1-37: Deimos. Créditos: 
NASA/JPL-Caltech/University of 

Arizona 

Figura 1-36: Phobos. 
Créditos: NASA/JPL-Caltech/ 

University of Arizona 
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órbitas elípticas e movimento sincronizado com Júpiter. As quatro maiores 

luas do planeta são denominadas luas galileias, pois foram descobertas por 

Galileu Galilei, sendo as primeiras luas descobertas além da nossa Lua. 

Callisto (figura 1-38) é o corpo com maiores indícios de impactos do 

Sistema Solar, tendo uma superfície repleta de crateras antigas que, por não 

apresentarem evidências de mudanças, indica que a lua não possui atividades 

geológicas em sua superfície. Europa (figura 1-39), possui características 

peculiares em sua superfície, evidenciando a existência de um oceano em 

eras passadas e levantando interesse das agências espaciais na busca por vida 

nessa lua. Apesar de ainda não estar aprovada, uma missão não tripulada 

está sendo planejada para visitar Europa, com o principal objetivo de buscar 

mais evidências da existência de vida. Ganymede (figura 1-40) é a maior lua 

do Sistema Solar e a única a apresentar um campo magnético interno. Io 

(figura 1-41) é o corpo com maior atividade vulcânica do nosso Sistema. 

Devido à sua órbita elíptica, a gravidade de Júpiter cria distúrbios na 

superfície da lua gerando energia suficiente para manter os vulcões ativos. 

 

 

 

 

 

 

Saturno possui 61 luas conhecidas. Apesar de os grandes corpos 

rochosos dos anéis do planeta não serem classificados como luas, eles são 

grandes o bastante para manter os anéis estáveis em órbita do planeta. Titan 

Figura 1-38: Callisto. 
Créditos: NASA/JPL. 

Figura 1-39: Europa. 
Créditos: NASA/JPL-

Caltech/DLR. 

Figura 1-40: 
Ganymede. Créditos: 

NASA/JPL. 

Figura 1-41: Io. 
Créditos: 

NASA/JPL/University 
of Arizona. 
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(figura 1-42), a segunda maior lua do nosso sistema, é a 

única lua com uma atmosfera espessa. Essa atmosfera é 

parecida com a nossa, dominada por nitrogênio, no 

entanto, em vez de oxigênio, Titan possui metano e 

etano que, devido às baixas temperaturas, produzem um 

ciclo parecido com o da água, colocando a lua, junto à 

Terra, como os únicos corpos do nosso Sistema Solar 

com líquidos em sua superfície, com mares de metano líquidos formados por 

meio de rios e precipitações. Algumas hipóteses falam de uma  

possível vida primitiva baseada em metano, com evidências nas mudanças 

de moléculas de hidrogênio que descendem na superfície do planeta e 

desaparecem, e na ausência de acetileno na superfície da lua, sugerindo o 

consumo delas. 

Enceladus (figura 1-43) é um dos corpos do Sistema 

Solar que mais fascinam os cientistas. Alguns outros corpos 

possuem um oceano de água líquida em seus interiores, no 

entanto, Enceladus é o único deles que expele essa água para 

o espaço, como gêiseres. Já conseguimos coletar amostras 

dessa água e verificar que nela existem compostos que 

consideramos fundamentais para a vida, assim como fontes 

hidrotermais que jogam minerais e água quente nesse oceano. 

Figura 1-43: 
Enceladus. Créditos: 

NASA/JPL/Space 
Science Institute 

Figura 1-42: Titan em cor 
natural com sua atmosfera 

amarelada. Créditos: 
NASA/JPL/Space Science 

Institute 
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Mimas (figura 1-44) apresenta uma superfície 

cheia de crateras, indicando estabilidade em sua 

superfície,  o que intriga os cientistas, pois, assim 

como Enceladus, Mimas possui água em seu interior, 

que aparenta estar congelada quando não deveria, 

pois está mais próxima de Saturno, ou seja, está 

sujeita à maior atração gravitacional e, portanto, deveria possuir gêiseres 

como Enceladus. 

Iapetus (figura 1-45) possui dois hemisférios 

bem distintos, um claro e um escuro, devido à 

exposição à luz solar, que evaporou todas as partículas 

de gelo da superfície escura, pois sua rotação é muito 

lenta e sua órbita sincronizada com a de Saturno, 

deixando um lado mais exposto ao Sol do que o outro. 

Urano possui um total de 27 luas. Na figura 1-

46, é possível ver que as luas acompanham a 

inclinação da órbita do planeta. Apesar de 

nenhuma sonda ter orbitado Urano, alguns dados 

foram obtidos graças à Voyager 2, que visitou o 

planeta em 1986, identificando outras 10 luas. 

Anterior a isso, cinco luas tinham sido descobertas 

a partir de observações terrestres, Oberon, Titania, 

Ariel e Umbriel foram identificadas em 1787 e, em 

1948, Miranda foi identificada. Atualmente, novas 

Figura 1-44: Mimas. Créditos: 
NASA/JPL/Space Science 

Institute 

Figura 1-45: Iapetus e seu 
hemisfério mais claro. 
Créditos: NASA/JPL-
Caltech/Space Science 

Institute 

Figura 1-46: primeira imagem de 
Urano tirada pelo Hubble, 

identificando oito de suas luas. 
Créditos: NASA/JPL/STScI 
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descobertas foram feitas e outras 12 luas foram identificadas em órbita de 

Urano. 

Netuno também possui luas, no entanto 

ainda não possuímos muitos dadosdevido a 

distâncias desse planeta. Triton é a maior das luas 

de Netuno e foi descoberta em 1846, poucos dias 

depois da descoberta de próprio Netuno. Em 

1949, Nereide, a terceira maior lua do planeta, foi 

identificada. A segunda maior lua, Protheus, só 

foi identificada quando a Voyager 2 visitou o planeta, junto a outras cinco 

luas, categorizadas entre os corpos mais escuros do Sistema Solar. Ao todo, 

Netuno possui 14 luas. 

Figura 1-47: Imagem de Triton, 
tirada pela Voyager 2 em seu flyby 

pelo planeta. Créditos: 
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COMETAS 

Cometas são grandes pedaços de rocha, gelo e gás, verdadeiros 

artefatos do início do nosso Sistema Solar, há 4,6 bilhões de anos. Eles 

orbitam o Sol em rotas elípticas e a maioria deles está localizada muito além 

de Plutão, no chamado cinturão de Oort, levando centenas de milhares – ou 

até milhões – de anos para completarem suas órbitas. Os poucos cometas 

que conseguimos observar da Terra vêm do cinturão de Kuiper, próximo a 

Plutão. Quando a Terra passa pelos rastros de um cometa observamos uma 

chuva de meteoros. 

Ainda não conseguimos pousar uma sonda em um cometa. Esta é 

uma tarefa complicada, pois quando o cometa se aproxima do Sol, ele 

começa a liberar poeira e gás e a única parte realmente sólida é o núcleo do 

cometa. As sondas ficam instáveis na superfície dos cometas pois, aléme de 

correrem o risco de serem ejetadas, junto aos detritos, a gravidade dos 

cometas é muito pequena. Quando o cometa se aproxima do Sol, a liberação 

Figura 1-48: Hartley 2. Créditos: NASA/JPL-CalTech/UMD. 
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de materiais cria uma atmosfera que, devido ao seu movimento, deixa um 

rastro de partículas e poeira que chamamos cauda, que estende a centenas de 

quilômetros de distância. Essa fina atmosfera, denominada cabeça, sempre 

aponta para o Sol. 

Ainda há muito para entender sobre os cometas e missões como a 

Deep Impact buscam dados para se estudar esses objetos misteriosos. Essas 

missões consistem de impactos programados entre a sonda e o cometa, 

permitindo analisar os componentes e comportamentos desses corpos 

rochosos.
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ASTEROIDES 

Asteroides são corpos sólidos rochosos, de forma irregular, pequenos 

demais para serem considerados planetas. Dezenas de milhares de asteroides 

se encontram no cinturão principal, entre Marte e Júpiter. Muitos asteroides 

possuem luas, como o sistema Ida e sua lua Dactyl e alguns até possuem 

anéis, como o Chariklo, descoberto em 2014. 

Algumas missões já pousaram em asteroides como o NEAR 

Shoemaker, que pousou em Eros e a missão Dawn, em 2011, que é a primeira 

a entrar em órbita do asteroide Vesta, o maior do cinturão principal. Eles 

variam de 530 quilômetros, como o Vesta, a apenas 10 metros em diâmetro. 

Se combinasse toda a massa dos asteroides do cinturão, não chegaria à massa 

total da Lua. 

Os asteroides foram classificados em três tipos: C, S e M. Os tipos C 

são compostos de argila e silicato, tendo a aparência escura. Os tipos S são 

feitos de silicato e compostos níquel-ferro. Os tipos M são metálicos, de 

níquel-ferro. Algumas perturbações gravitacionais devido ao planeta Júpiter 

Figura 1-49: Eros. Créditos: NASA/JPL/JHUAPL 
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ou a aproximação de Júpiter e Marte, podem tirar alguns desses asteroides 

de órbita no cinturão e alguns deles podem até colidir com a Terra. A colisão 

de pequenos asteroides, ou detritos deles, assim como os detritos das caudas 

dos cometas, são chamados de 

meteoros. A maioria destes 

meteoros entram na atmosfera 

terrestre e deterioram, no 

entanto, alguns chegam a 

atingir a superfície, recebendo 

o nome de meteoritos. Os 

meteoritos são compostos de 

ferro e se parecem com rochas 

da própria Terra, podendo ter 

uma aparência queimada.

Figura 1-50: Um meteoro da chuva anual Perseid. Créditos: 
NASA/Bill Ingalls 
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CAPÍTULO 2 - ECLIPSES 

PROJEÇÃO DE SOMBRA PELA LUZ DO SOL 
___ 

Filipe Paixão de Lima 

 

INTRODUÇÃO 

Eclipse é um fenômeno que chama a atenção da humanidade desde 

tempos antigos, diversas vezes associados ao sobrenatural. Esse fascínio, 

apesar de menos sobrenatural, ainda existe mundialmente, com o diferencial 

que nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas possui meios para 

registrar e compartilhar o momento. O fenômeno ocorre quando um corpo 

celeste obstrui os raios solares, projetando uma sombra, com uma região 

umbral, na qual se observa o eclipse total e, portanto, há  total bloqueio da 

luz solar, e uma penumbra, que ainda recebe um pouco de luz e não fica no 
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escuro completo, ficando possível a observação de um eclipse parcial. No 

nosso planeta, os eclipses podem ser solares, quando a nossa Lua se 

posiciona em frente ao Sol, ou lunares, quando a Terra passa em frente ao 

Sol, sombreando a Lua. Mas e quanto a outros planetas do nosso Sistema 

Solar? 

Antes de observar os eclipses para além da Terra, vamos entender 

como eles ocorrem. Os eclipses, solares ou lunares, são fenômenos bastante 

comuns no Sistema Solar como um todo e acontecem quando há 

alinhamento de corpos celestes com o Sol, sejam eles planetas, luas, 

asteroides etc. Para organizar os estudos, classificamos os eclipses em três 

tipos diferentes: o total, o parcial e o anular. No eclipse total, a luz solar é 

completamente coberta por um corpo celeste, como mostrado na figura 2-

1.a, produzindo a região umbral e a penumbra; no eclipse parcial, a Lua 

passa fora do eixo central do Sol, cobrindo apenas uma parte, como na figura 

2-1.b, criando apenas a região de penumbra; o eclipse anular ocorre quando 

o corpo não possui tamanho aparente suficiente e não chega a cobrir 

totalmente o Sol, como figura 2-1.c, podendo ser devido à órbita elíptica do 

corpo ou à distância do Sol propriamente dita e, dessa forma, também cria 

apenas a região de penumbra. Os eclipses também podem ser híbridos, 

quando começam de uma maneira e terminam de outra.  
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ECLIPSES NO SISTEMA SOLAR 

Como visto anteriormente, de forma genérica, eclipses podem 

ocorrer em qualquer sistema de dois ou mais corpos celestes, podendo ser 

observado como parte dele, como é o caso dos eclipses solares aqui na Terra, 

no qual estamos sob a sombra da Lua ou observados de fora, como os 

registros de sondas espaciais em outros planetas, ou até mesmo da Terra. 

Portanto, não é difícil imaginar que os eclipses ocorrem com muita 

frequência no Sistema Solar. Na verdade, não é preciso mais imaginar, pois 

temos alguns registros de eclipses em outros planetas vizinhos, sendo os 

mais recentes provenientes da sonda Cassini, em órbita de Saturno e suas 

mais de cinquenta luas. 

a b c 

Figura 2-1: Eclipses Solares visto da Terra. Na imagem a temos o eclipse Solar total, na imagem b o parcial e na imagem c o 
anular. Créditos: The Exploratorium, Lou Mayo, Hinode/XRT. 
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TERRA 

Aqui na Terra não seria diferente, os eclipses acontecem quando o 

sistema Sol–Lua–Terra se alinham. Podemos observar os eclipses solares, 

quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, e lunares, quando a Terra 

se posiciona entre o Sol e a Lua. 

Eclipse Solar 

Na figura 2-3 é possível observar uma composição de todo o 

fenômeno do eclipse solar, de agosto de 2017. A duração total de um eclipse 

é por volta de duas horas, sendo apenas pouco mais de sete minutos a 

duração da fase umbral. 

Figura 2-2: sombra da Lua na Terra em um eclipse total visto da Estação Espacial em 2002. Créditos: NASA/Don Pettit. 

Figura 2-3: composição de um eclipse Solar total, do início ao fim. Créditos: NASA 
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Os eclipses solares aqui na Terra têm uma peculiaridade em relação 

a outros, a Lua tem o mesmo tamanho aparente do Sol, no céu, cobrindo 

perfeitamente a estrela. Apesar de a Lua ser cerca de 400 vezes menor que 

o Sol, ela está cerca de 400 vezes mais próxima e é essa coincidência o que 

torna os eclipses na Terra tão únicos, a Lua está a uma distância que, em um 

eclipse solar total, cobre toda a superfície do Sol, deixando passar muita 

pouca luz, exibindo a atmosfera do Sol, a corona, como visto na imagem da 

figura 2-4c. Além da coincidência cósmica relativa à posição da Lua, esse 

ano tivemos outra coincidência, foi possível observar a ISS – Estação 

Espacial Internacional – passar em frente ao Sol, durante a fase parcial do 

eclipse (figura 2-4a). 

A órbita da Lua ao redor da Terra e a órbita da Terra ao redor do Sol 

nem sempre estão em um mesmo plano, tornando os eclipses um fenômeno 

não tão comum. Quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra e sua órbita 

se encontra no mesmo plano da órbita da Terra, sua sombra é projetada sobre 

o planeta, marcando a ocorrência de um eclipse solar. 

Figura 2-4: a. transição da ISS; b. efeito anel de diamante; c. corona do Sol. Créditos: NASA 
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Observe o esquema da figura 2-5. Nela está esquematizada um 

eclipse total do Sol, com a sombra da Lua projetada na África. O Sol emite 

luz em todas as direções e como a Lua é um corpo tão pequeno comparado 

com a estrela, a maior parte da luz do Sol chega à Terra, mesmo em um 

eclipse solar total. O que o caracteriza é uma pequena área no globo que fica 

em uma região de umbra, onde se observa o eclipse total. Uma região um 

pouco maior fica em penumbra, onde se observa o eclipse parcial do Sol. No 

resto do hemisfério voltado para o Sol não se observa eclipse algum e, muito 

provavelmente, não se observa nem a Lua pois ela está em sua fase nova.   

 

Figura 2-5: esquema de um eclipse Solar. Representação fora de escala. Créditos: Brasil Escola. 
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Eclipse Lunar 

 De maneira semelhante ao eclipse solar, quando o Sol, a Terra e a 

Lua se alinham em uma configuração um pouco diferente, outro tipo de 

eclipse ocorre, o lunar. Isso é possível quando a Terra se posiciona entre o 

Sol e a Lua, bloqueando a luz do Sol, que normalmente é refletida pela 

superfície da Lua, projetando sua sombra sobre ela. O eclipse lunar só pode 

ser observado à noite e apenas quando a Lua está em sua fase cheia, pois é 

apenas nessas condições, que a órbita da Lua pode passar sob a sombra da 

Terra. No entanto, assim como o eclipse solar, não há uma ocorrência mensal 

de eclipses lunares, devido à inclinação da órbita da Lua em relação à Terra, 

que é de cerca de 5º. Portanto, a Lua precisa estar em uma posição de 

alinhamento com a Terra e o Sol, estando entre os dois no momento certo, 

fazendo com que o eclipse lunar seja um fenômeno raro. 

Quando o eclipse lunar é total, a Terra está exatamente oposta ao Sol, 

a luz proveniente da estrela atravessa a atmosfera do planeta e filtra a maior 

parte da luz azul, deixando passar apenas luz vermelha e, portanto, dando a 

coloração avermelhada ao satélite natural, quando visto da Terra, como pode 

ser visto na figura 2-6. No eclipse parcial, apenas parte da Lua passa sob a 

sombra da Terra, variando levemente a aparência da Lua, que ainda reflete 

parte da luz do Sol.

Figura 2-6: composição de um eclipse lunar. Créditos: CNN. 
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MARTE 

Antes de irmos para Saturno, vamos dar uma olhada no eclipse 

capturado em solo marciano. Como vimos no capítulo anterior, Marte possui 

duas luas: Phobos e Deimos, com diâmetro de 11 km e 6 km, 

respectivamente. Ambas as luas são muito pequenas, sendo que apenas 

Phobos gera eclipses solares, pois além de menor, Deimos está mais distante 

e, quando transita em frente ao Sol (para um observador na superfície de 

Marte), apenas um ponto preto é observado, como mostrado na figura 2-7.a. 

Ambas as imagens foram tiradas em março de 2004, pela sonda 

Opportunity, que já completou suas missões em Marte. Atualmente a sonda 

presente no planeta é a Curiosity e, em agosto de 2013, ela capturou um 

eclipse solar por Phobos (figura 2-8), a maior e mais próxima das luas de 

Marte. Essa lua orbita Marte em um período de cerca de oito horas e, 

levando-se em conta que um dia marciano é de quase 25 horas, um eclipse 

solar pode ocorrer duas vezes em um dia. Por isso, com tamanho pequeno e 

órbita rápida, um eclipse em Marte não dura mais do que trinta segundos. 

 

Figura 2-7: em a temos o trânsito de Deimos, apontado pela seta verde; em b temos Phobos, 
apontado pela seta vermelha. Créditos: NASA/JPL. 
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Figura 2-8: eclipse anular do Sol por Phobos, visto da superfície de Marte. A figura mostra três quadros do 
vídeo feito pela sonda. Créditos: ASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems/Texas A&M Univ. 
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SATURNO 

Saturno não é um planeta rochoso como a Terra, mas sim formado 

por gases, majoritariamente Hidrogênio e Hélio, denominado um gigante de 

gás e, apesar de ter outros planetas no Sistema Solar com anéis, Saturno se 

destaca pelo seu complexo sistema de anéis, compostos de rocha e gelo em 

órbita do planeta. Saturno se encontra a mais de um bilhão de quilômetros 

da Terra, cerca de 10 vezes a distância da Terra ao Sol; seu diâmetro 

corresponde a cerca de nove Terras. Com tais características, não é difícil de 

imaginar a complexidade dos diferentes eclipses em Saturno e seu sistema 

de luas e anéis que, graças à sonda Cassini, possuímos registros fenomenais. 

As luas de Saturno 

Saturno possui dezenas de luas, orbitando em diferentes planos e 

distâncias em relação ao planeta. Algumas luas de Saturno possuem 

Figura 2-9: Mosaico construído quando a sonda Cassini estava na sombra de Saturno. As fotos foram tiradas 
em alta exposição. Créditos: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute. 
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características bem distintas entre 

si, como Enceladus, por exemplo, 

que ejeta jatos de material 

congelado de sua subsuperfície 

(figura 2-10). Outra lua bastante 

interessante é Titã, com uma 

espessa atmosfera e oceanos de 

metano. Na figura 2-11, temos um 

complexo sistema de eclipses 

envolvendo luas e anéis de Saturno. 

Ao fundo, a lua Titã cobre o Sol em 

um eclipse solar total, causando um 

brilho em sua espessa atmosfera, 

dando a impressão de que é um 

eclipse anular. Em um ângulo 

privilegiado, Cassini registra também o sistema de anéis do planeta e, entre 

Titã e os anéis, abaixo à direita, temos a lua Enceladus. 

Os anéis de Saturno 

A sonda Cassini capturou um eclipse da lua Janus pelos anéis do 

planeta, como pode ser visto na composição de imagens abaixo, mostrando 

quatro quadros, nos quais Janus se move de cima para baixo, atravessando a 

sombra dos anéis (Figura 12). 

Figura 2-10: Enceladus e os jatos de material congelado 
advindos do interior do planeta. O Sol está atrás da lua 

e a iluminação do lado é reflexo do Sol em Saturno. 
Créditos:  NASA/JPL/Space Science Institute. 

Figura 2-11: Eclipse lunar do Sol por Titã, com 
Enceladus e os anéis. Créditos: NASA/JPL/Space 

Science Institute. 
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Os próprios anéis de Saturno podem causar eclipses no planeta e em 

suas luas. No entanto, diferente de luas e planetas, as sombras que os anéis 

projetam não são totalmente escuras, pois os anéis são tão finos e formados 

por diversos detritos de rochas e gelo tão dispersos, que formam uma espécie 

de tela, apenas ofuscando a luz do Sol (figura 2-13). Da superfície do planeta 

veríamos a luz do Sol 

apenas diminuída, ou seja, 

o Sol não desapareceria de 

vista como em eclipses 

solares totais. 

 

Figura 2-12: nessa composição de 4 imagens, Janus atravessa as sombras dos anéis de Saturno, passando por 
uma fresta, sendo iluminada parcialmente entre dois anéis. Créditos: NASA/JPL/Space Science Institute. 

Figura 2-13: projeção da sombra dos anéis nas nuvens do hemisfério 
norte de Saturno. Créditos: NASA/JPL/Space Science Institute. 
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FASES DA LUA 
Dentre os erros mais comuns em relação às fases da Lua, o mais 

grave é pensar que as fases são como eclipses lunares mensais; no entanto, 

essa informação está equivocada, pois as fases da Lua ocorrem devido à 

sombra da própria Lua, para um observador na Terra, que muda de acordo 

com sua posição na órbita da Terra. 

A órbita da Lua ao redor da Terra demora cerca de 28 dias, na qual 

cada fase é convencionada uma duração de uma semana. A Lua nova é 

observável, quando a Lua está entre a Terra e o Sol, em seu ponto mais 

próximo ao Sol (figura 2-14a). Essa posição é a que proporciona um eclipse 

solar, mas como o plano orbital da Lua possui uma inclinação, geralmente 

ela está localizada “acima” ou “abaixo” do plano da Terra. Dessa forma, a 

porção que recebe a luz solar está voltada para o Sol e oposta à Terra, ou 

seja, a única porção visível é a parte que está sombreada, recebendo apenas 

uma fração de luz refletida da Terra. A Lua nova nasce a leste, junto ao Sol, 

ficando impossível de ser visualizada a olho nu. Com o passar dos dias, a 

Lua se afasta do Sol em sua órbita ao redor da Terra, nascendo algumas horas 

depois do Sol, podendo já ser observada no céu. 

Com o movimento orbital da Lua, ela começa a se afastar do Sol 

(Figura 2-14b), nascendo no horizonte leste algumas horas após o Sol. A 

porção diretamente iluminada começa a crescer, denominando a fase Lua 

crescente. Já podendo ser observada no céu diurno. Quando a Lua se 

encontra a um ângulo de 90 graus em relação ao eixo Terra-Sol, ela está com 

metade da sua superfície iluminada, denominando a fase quarto crescente 

(Figura 2-14c). A Lua continua seu movimento se afastando do Sol e a 
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porção iluminada continua crescendo (Figura 2-14d), até a Lua se encontrar 

a 180 graus, ficando totalmente visível, o que chamamos de Lua cheia 

(Figura 2-14e), pois sua superfície está iluminada pelo Sol. Nesse momento, 

a Lua nasce a oeste, concomitante ao pôr do Sol. De forma semelhante ao 

eclipse Solar, essa é a posição que proporciona o eclipse lunar, no entanto, 

ele não ocorre mensalmente, pois depende do alinhamento do sistema Sol-

Terra-Lua, ou seja, geralmente a Lua se encontra “abaixo” da Terra. 

Continuando o percurso da Lua, agora de forma reversa, ela começa 

a se aproximar do Sol (figura 2-14f), nascendo a oeste algumas horas depois 

do pôr do Sol. A luz direta da estrela começa a diminuir e a Lua entra na fase 

minguante, atingindo o quarto minguante, a 270 graus de sua órbita, quando 

metade de sua superfície está novamente iluminada (figura 2-14g), mas 

agora a metade iluminada é a metade que antes, na fase crescente, estava 

escura. Finalizando sua órbita, a Lua entra novamente na fase nova (figura 

2-14i), em seu ponto mais próximo ao Sol, nascendo junto deste, a leste. 

O LADO NEGRO DA LUA 

A nossa Lua está sempre com a mesma face voltada para a Terra. Por 

muito tempo esse fenômeno fez com que as pessoas pensassem que um lado 

Figura 2-14: fases da Lua e sua posição em órbita da Terra. Crédtios: CrashCourse. 
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da Lua estivesse sempre escuro, o lado negro da Lua. No entanto, hoje 

sabemos que a Lua possui um movimento de rotação, que coincide com o 

da Terra, de forma que sempre a mesma face fique voltada para o nosso 

planeta. 

Em 1959, a sonda DSCOVR, que se encontra em órbita a pouco mais 

de 1,6 milhões de quilômetros, fotografou a Lua enquanto ela transitava em 

frente à Terra (figura 2-15). Foi a primeira vez, em que o “lado negro” da 

Lua foi visto, deixando de ser um lado oculto e desconhecido. Além disso, 

o Sol ilumina essa face em diversos momentos, como na Lua nova. 

As fases da Lua e eclipses, portanto, são fenômenos distintos. A Lua 

orbita a Terra a cada 27 dias, tornando esse período o ciclo completo das 

fases da Lua e, mesmo que esse ciclo se repetisse diversas vezes ao ano, 

eclipses são fenômenos raros, pois dependem do alinhamento exato da Lua 

entre o Sol e Terra já que, devido à inclinação da órbita da Lua, ela passa 

por “cima” ou por “baixo” da Terra, deixando visíveis suas fases e não 

causando um eclipse. 

Figura 2-15: fotografia mostrando o lado oculto da Lua, em sua fase nova, sendo iluminada 
pela Sol. Créditos:  NASA/DSCOVR 
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CAPÍTULO 3 - ESTAÇÕES 

AS DIFERENTES ESTAÇÕES NO SISTEMA 

SOLAR 
___ 

Filipe Paixão de Lima 

INTRODUÇÃO 

Planetas, estrelas, asteroides e luas, dentre outros elementos do 

universo, possuem um movimento rotacional, criando um eixo imaginário, 

que atravessa o planeta de polo a polo, em torno do qual o corpo celeste 

realiza um movimento de rotação. 

Na formação do Sistema Solar, os planetas e luas giravam em torno 

de um eixo perpendicular à sua própria órbita, no entanto, ao longo da 

transformação do Sistema Solar, eles foram sendo atingidos por grandes 

corpos, asteroides, por exemplo, e esses grandes impactos causaram 

Figura 3-1: impressão artística das mudanças climáticas na lua de Saturno, Titan. Em relação ao hemisfério sul, verão em 2007, 
Outono em 2009 e Inverno em 2011. Créditos: ESA 
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mudanças na inclinação de seus eixos, passando a girar em torno de um eixo 

inclinado em relação ao seu plano de órbita. 

Apesar de outras variáveis contribuírem para o fenômeno, como a 

forma da órbita e a distância do planeta ao Sol, a inclinação do eixo de 

rotação do planeta é a principal responsável pelas estações do ano. Dessa 

forma, planetas com órbitas elípticas terão uma variação maior do clima do 

que planetas como a Terra, que possuem uma órbita menos elíptica. A 

distância também afeta, portanto, quanto mais longe do Sol, mais frio e 

estável é o clima do corpo celeste. 

As estações, portanto, são fenômenos que relacionam o clima com a 

intensidade de luz solar recebida pelo corpo, sua posição em órbita do Sol e 

sua inclinação em relação a sua órbita. Neste capítulo mostraremos as 

características das estações dos planetas do Sistema Solar. 

Por último, é importante ressaltar que a definição para as estações 

do ano é relativa ao hemisfério que está voltado para o Sol, do planeta em 

questão. Aqui na Terra, as estações obedecem a um ciclo anual de 365 dias, 

mas, como veremos mais à frente, para alguns planetas, as estações podem 

durar vários anos. 

Solstícios e equinócios 

Os termos verão e inverno, apesar de ter características diferentes 

entre os planetas, são usados para todo o Sistema Solar. Por definição, 

quando o polo norte de qualquer planeta está voltado para o Sol, os 

astrônomos chamam de Solstício de Verão; quando o polo sul está inclinado 

em direção ao Sol é chamado de Solstício de inverno (figura 3-2). 
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Em certa região da órbita ao redor do Sol, a inclinação de um planeta 

não causa interferências na recepção de luz solar em direção a certo polo, 

ou seja, ambos os polos estão à mesma distância do Sol e, portanto, recebem 

a mesma intensidade de luz solar, tornando os dois hemisférios igualmente 

iluminados. Essas posições na órbita são denominadas equinócios, dos quais 

a primavera, que precede o verão, e o outono, que precede o inverno, são as 

estações relativas a essas posições. 

 

ESTAÇÕES TERRESTRES 

Alguns livros didáticos trazem a concepção de que as estações do 

ano são provocadas pela excentricidade da órbita terrestre, fazendo com que 

o verão seja ocasionado 

pela proximidade da 

Terra ao Sol. Entretanto, 

essa concepção está 

equivocada, pois a 

excentricidade da Terra 

é muito pequena, cerca 

de 0,017 (quanto mais 

próximo de 0, mais 

circular é a órbita) e os 

pontos mais distantes e 

mais próximos ao Sol 

são, respectivamente, 
Figura 3-2: em a temos o Solstício de verão, ou seja, é verão no 
hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Em b é Solstício de 

inverno, ou seja, inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. 
Esquema fora de escala. 
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147,1 x 106 km e 152,1 x 106 km, ou seja, apenas 5 milhões de quilômetros 

de diferença, que é desprezível em escala cósmica. Além disso, o periélio, 

ponto mais próximo ao Sol, coincide com o inverno no hemisfério norte, que 

é marcado por tempestades de neve.  

As características das estações do ano 

diferem bastante entre os hemisférios, devido a 

algumas razões distintas, dentre elas a proporção 

entre continente e oceanos (figura 3-3), correntes 

oceânicas e a atmosfera terrestre. É de 

conhecimento geral que cerca de 70% da Terra é 

composta de água, dos quais 30% estão no 

hemisfério norte e 40% no hemisfério sul. 

Portanto, no hemisfério norte há maior quantidade 

de terra e menos água, tornando as estações mais 

variáveis e diferentes entre si, pois, considerando 

que o continente, de maneira generalizada, perde e 

ganha calor mais facilmente que a água, a 

temperatura varia mais. Por outro lado, no 

hemisfério sul, a temperatura permanece mais estável, já que há maior 

quantidade de água, que ganha e perde calor de forma mais lenta, mantendo 

a temperatura, em média, maior que no hemisfério norte.Por fim, é 

importante notar que a duração das estações do ano é padronizada para durar 

três meses cada uma, de forma que a contagem varia de acordo com a 

referência. Para a meteorologia, as estações começam no primeiro dia do 

mês em que ocorre o solstício ou equinócio daquela estação, por exemplo, 

Figura 3-3: projeção cartográfica 
mostrando cada um dos polos da 

Terra e seus respectivos 
hemisférios. 
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para o hemisfério sul: a primavera começa em 1 setembro até 30 novembro; 

o verão começa em 1 dezembro até 28 fevereiro; o outono começa em 1 

março até 31 maio; e o inverno começa em 1 junho até 31 agosto. Por outro 

lado, as estações astronômicas (figura 3-4) começam em dias diferentes, pois 

a posição da Terra em sua órbita e o espaço de tempo entre as estações varia. 

Esses dias marcam o dia em que a Terra se encontra em solstício ou 

equinócio, sendo, para o hemisfério sul, primavera no período de 21 

setembro até 20 dezembro, verão no período de 21 dezembro até 20 março, 

outono no período de 21 março até 20 junho e inverno no período de 21 

junho até 20 setembro. 

Na figura 3-4 temos um esquema, no qual as datas são relativas aos 

equinócios (linha tracejada amarela) e solstícios (linha tracejada verde). A 

linha tracejada vermelha mostra o periélio e o afélio, pontos em que a Terra 

está mais próxima e mais distante do Sol, respectivamente. 
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Figura 3-4: esquematização da posição da Terra em órbita do Sol. A excentricidade está 
exagerada e os corpos fora de escala. 
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Verão e inverno 

O verão e o inverno ocorrem quando 

um dos hemisférios da Terra, norte ou sul, está 

voltado para o Sol. Na figura 3-5a, temos verão 

no hemisfério sul, visto que o polo sul está 

inclinado para o Sol, e, portanto, inverno no 

hemisfério norte. É verão no hemisfério norte 

quando o polo norte está voltado para o Sol, em 

3-5c, sendo solstício de inverno e solstício de 

verão, respectivamente. 

Hemisfério Norte 

De maneira geral, o verão no hemisfério norte é seco, com um grande 

aumento na temperatura. Em algumas regiões da Ásia, o verão é marcado 

pelas monções, que são chuvas torrenciais, tornando o ambiente bem úmido. 

Essas monções são resultado da interação da atmosfera do planeta com o 

perfil do relevo da região, afetando grande parte do leste asiático. A estação 

de ciclones começa no verão em algumas regiões do Oceano Atlântico, 

devido ao aumento na temperatura da água. 

Já o inverno possui as características tempestades de neve, que 

ocorrem em diversas regiões temperadas do globo, principalmente América 

do Norte, Europa e norte da Ásia, causando uma queda significativa na 

temperatura média do hemisfério. É o período mais seco do ano em 

praticamente todo o hemisfério, pois as chuvas são menos frequentes ou 

inexistentes e a água presente no ar atmosférico congela, baixando 

Figura 3-5: esquema (fora de escala) 
representando as posições da Terra em 
cada Solstício e equinócio. Créditos: 

NASA. 
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consideravelmente a umidade relativa do ar. O hemisfério norte recebe cerca 

de 7% mais radiação solar que o hemisfério sul, durante o inverno, no 

entanto o sistema climático da Terra compensa essa diferença e o inverno no 

hemisfério norte é, de maneira geral, mais frio que o sul. 

Hemisfério Sul  

De forma geral, no hemisfério sul, o verão é o auge da estação 

chuvosa, sendo característica pela grande quantidade de tempestades e 

ciclones no oceano, havendo grande aumento da umidade relativa do ar. 

Grande parte desse aumento na precipitação é em função da grande massa 

vegetal no hemisfério sul, contando com as grandes florestas Amazônica e 

Africana, que contribuem e controlam bastante as umidade desse hemisfério. 

Outro fenômeno importante para o clima da região é o El Niño, que são 

mudanças significativas na temperatura do Oceano Pacífico, causando 

grandes tempestades. 

Já durante o inverno, não é característico do hemisfério sul 

tempestades de neve, em contraste com o hemisfério norte, com exceção nas 

regiões próximas à Antártida, como o sul da Argentina e Chile. Por outro 

lado, de forma semelhante ao hemisfério norte, os dias são mais secos e frios, 

com grande queda na umidade relativa do ar e precipitação, chegando a ser 

um período de grande seca, com meses sem chuvas, em algumas regiões. 

Primavera e outono 

A primavera e outono são momentos em que ambos os hemisférios 

recebem a mesma quantidade de luz. Estão representadas pelos momentos b 

e d da figura 3-5. Mesmo com a inclinação da Terra, ambos os hemisférios 
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recebem a mesma quantidade de radiação solar nessas estações, aquecendo 

igualmente, de forma que a composição da superfície e as trocas de massa 

de ar, definam as características do clima. 

Hemisfério Norte 

No hemisfério norte as estações são mais bem discerníveis entre si, 

como sempre vemos nas representações das estações do ano. Na primavera, 

de maneira geral, é a estação da floração das plantas, ocorrendo uma grande 

explosão na riqueza de espécies, tanto animais quanto vegetais, devido ao 

abrupto aumento da disponibilidade de água, com aumento também da 

temperatura e início das chuvas. 

No outono, a temperatura começa a reduzir consideravelmente. É 

marcado pelo início da queda das folhas de árvores deciduais, que se 

comportam dessa maneira para evitar o congelamento de seus tecidos 

folhares. Nas culturas ocidentais, é a temporada de colheita, havendo 

diversos festivais relacionados com comida e fartura já que no inverno havia 

escassez de comida, cabendo ao outono a estação de estoque para o inverno. 

Hemisfério Sul 

No hemisfério sul, a primavera e outono são estações bem parecidas, 

com características que se assemelham, tanto à estação que precede, quanto 

à estação que antecede, ou seja, a primavera é a estação de início da 

temporada de chuvas, com aumento da umidade e da disponibilidade de 

água, chegando ao seu auge no verão. No outono, há redução das chuvas, 

com aumento dos ventos e redução da temperatura média. De maneira geral, 

o hemisfério sul possui apenas duas estações: a chuvosa e a seca. Isso 
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acontece na América do Sul, na África e na Austrália, com poucas exceções 

como em regiões desérticas e de montanhas, como os Andes. 

 

O nosso planeta, portanto, possui um sistema climático muito 

complexo e, portanto, seria equivocado padronizar ou caracterizar as 

estações de uma maneira geral para ambos os hemisférios. De fato, algumas 

diferenças moldam o clima no globo, como a inclinação do eixo de rotação 

da Terra, que promove o balanço de recebimento de energia do Sol entre as 

diferentes regiões do planeta, e a relação entre a quantidade de massa de 

terra e de água, entre os hemisférios, que controla a quantidade de energia 

retida pela superfície da Terra. Entretanto, devido à atmosfera e aos oceanos, 

grande parte do clima do nosso planeta é controlado pela dinâmica entre 

esses dois sistemas, ficando susceptível às intervenções humanas, que 

causam impactos ambientais incalculáveis, gerando aumento no 

aquecimento global e no efeito estufa da Terra. 

ESTAÇÕES EXTRATERRESTRES 

Todos os planetas do Sistema Solar possuem estações, no entanto, 

elas são bem diferentes das que conhecemos aqui na Terra. Estações com 

anos de duração, estações sem variação no clima ou com características bem 

marcantes. A seguir, veremos com um pouco mais de detalhe cada um dos 

planetas do nosso Sistema Solar. 
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Mercúrio 

Mercúrio é o planeta que possui algumas das condições mais 

estranhas do nosso sistema, não sendo possível dizer qual a estação no 

planeta, pois o processo de rotação e translação do planeta é único. Mercúrio 

conclui uma rotação em torno de seu eixo três vezes, em um período de dois 

anos, ou seja, uma relação de 2:3. Para um observador na superfície do 

planeta, ele veria o Sol nascer, aumentar de tamanho aparente no céu, parar 

por um momento, retroceder um pouco, parar novamente e retornar ao curso 

em direção ao horizonte poente, diminuindo de tamanho aparente. Em outros 

pontos do planeta, outros 

observadores teriam 

experiências diferentes, mas 

igualmente estranhas. Além 

dessa relação única de rotação e 

translação, Mercúrio não possui 

inclinação significativa, apenas 

0.1º (figura 3-6), de forma que 

seus hemisférios recebem a 

mesma intensidade de luz durante todo o ano, ficando impossível dizer qual 

a estação no planeta. Somado a tudo isso, Mercúrio quase não possui 

atmosfera e está muito próximo ao Sol, estando completamente exposto à 

radiação, tendo temperaturas de até 427 graus Celsius em sua superfície. 

 

Figura 3-6: Inclinação de Mercúrio. Créditos: It’s Okay to 
be Smart. 
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Vênus 

Vênus possui uma grande 

inclinação em relação ao seu 

plano de órbita, cerca de 177º 

(figura 3-7), no entanto, a 

inclinação efetiva acaba sendo 

pequena, apenas 3º, fazendo com 

que as variações nas estações 

sejam bem sutis. Uma das 

características que assemelha 

Vênus da Terra é a presença de uma espessa atmosfera, por outro lado, esta 

mesma atmosfera é composta majoritariamente de gás dióxido de carbono, 

produzindo um efeito estufa extremo no planeta que, fazendo com que a 

temperatura em sua superfície seja alta o bastante para derreter chumbo (465 

graus Celsius). Em Vênus, cada estação dura poucos dias, pois sua órbita é 

curta, variando entre 55 e 58 dias, com características bem semelhantes entre 

elas, já que a atmosfera mantém o clima do planeta estável. 

Figura 3-7: Inclinação de Vênus. Créditos: It’s Okay to be 
Smart. 
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Marte 

Marte é o planeta mais 

conhecido do Sistema Solar, 

além da Terra. Como o planeta 

possui inclinação semelhante à 

da Terra (figura 3-8), as estações 

ficam bem definidas, mas como 

sua atmosfera é bem fina, a 

temperatura na superfície varia 

bastante. Dentre essas 

características das estações, estão as tempestades de poeira, que são 

causadas pelo aumento na temperatura, mas como a atmosfera marciana é 

1% da densidade da atmosfera terrestre, apenas partículas finas ficam em 

suspensão, dando um aspecto de fumaça para a tempestade. Algumas 

tempestades podem cobrir todo o planeta, geralmente ocorrendo quando 

Marte está mais próximo ao Sol, momento no qual o planeta é mais aquecido 

(figura 3-9).  

Figura 3-8: Inclinação de Marte. Fonte: It’s Okay to be 
Smart. 

Figura 3-9: imagens 
capturadas da mesma 
face de Marte em dois 
períodos diferentes, 
mostrando uma 
tempestade de areia, na 
imagem à direita. 
Créditos: NASA. 
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A característica mais peculiar entre as estações é a mudança da 

pressão atmosférica. No inverno, a pressão atmosférica aumenta em 25% em 

relação ao verão, devido à excentricidade da órbita de Marte e uma complexa 

troca de Dióxido de Carbono entre a atmosfera e as calotas polares – feitas 

de CO2. No solstício de inverno, quando o polo norte está inclinado para 

longe do Sol, as calotas expandem, devido ao congelamento do Dióxido de 

Carbono da atmosfera. Por outro lado, no hemisfério sul, as calotas 

diminuem, aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera. No entanto, 

Marte está cerca de 10% mais próximo do Sol no solstício de verão do que 

no inverno, fazendo com que as calotas do polo norte derretam mais e as do 

polo sul absorvam menos Dióxido de Carbono. A diferença é tão grande que, 

no inverno do hemisfério norte, a atmosfera é notavelmente mais espessa. 

Além disso, Marte tem uma velocidade orbital maior quando está 

mais próximo do Sol, ou seja, as estações variam em relação à duração, 

perdendo o aspecto cíclico que conhecemos na Terra. O solstício de inverno 

dura cerca de 4 meses, por estar mais próximo ao Sol, e o solstício de verão 

dura cerca de 6 meses, pois o planeta está no ponto mais distante do Sol. Os 

equinócios possuem durações bem diferentes, com a primavera sendo a 

estação mais longa no planeta, durante cerca de 7 meses e o outono cerca de 

5 meses. 

Júpiter 

Júpiter possui uma inclinação de apenas 3° (figura 3-10) e, assim 

como Vênus, não possui diferença significativa entre as estações. Além 

disso, o planeta é um gigante gasoso com tempestades espalhadas por todo 
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o planeta, tendo um clima difícil 

de caracterizar. O surgimento de 

novas tempestades, o 

desaparecimento de outras e a 

redução do tamanho da 

característica mancha vermelha 

no planeta são indícios de 

mudanças climáticas. Júpiter está 

além do anel principal de 

asteroides, muito distante do Sol, 

e como a excentricidade do planeta é pequena, as estações possuem duração 

semelhante, cerca de 3 anos cada uma. 

Saturno 

Saturno possui uma inclinação de 27° (figura 3-11), um pouco mais 

que Marte, mas como se trata de um planeta gasoso tão distante do Sol, não 

há dados suficientes para 

analisarmos as mudanças 

sazonais do planeta, que duram 

cerca de 7 anos. Entretanto, a 

sonda Cassini, que permaneceu 

em órbita de Saturno por anos, 

registrou o final de seu outono e 

a quase totalidade de seu 

inverno, contabilizando dados 

Figura 3-10: Inclinação de Júpiter. Fonte: It’s Okay to be 
Smart. 

Figura 3-11: Inclinação de Saturno. Fonte: It’s Okay to be 
Smart. 
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importantes para o estudo no clima do planeta, como algumas tempestades 

intermitentes que surgem na atmosfera.  

Por outro lado, a sonda pôde observar 

mudanças na maior lua do planeta, a Titan. No 

inverno do hemisfério sul da lua, um vórtice de 

gases (figura 3-12), alguns gases raros, que estão 

presentes apenas na superfície do planeta, 

começaram a se formar na atmosfera da lua. Esses 

gases mais raros se formaram devido à ausência de 

radiação ultravioleta vinda do Sol, já que esse vórtice acaba formando uma 

grande sombra no polo da lua. Esse fenômeno já tinha sido observado 

durante o inverno do hemisfério norte, no momento da chegada da sonda à 

órbita de Saturno. Esse vórtice é formado, devido a uma grande troca de 

gases entre os polos da lua, com gases quentes movimentando em direção 

ao polo no verão e gases frios em direção ao polo no inverno, que começam 

logo após o equinócio, observados em 2009 (figura 3-1). Outra curiosidade 

é a queda de 40 graus Celsius na temperatura, na estratosfera do inverno de 

um hemisfério – nesse caso foi observado no polo sul – mas apenas um 

aumento de seis graus no verão do hemisfério oposto, mostrando que o verão 

é mais estável que o inverno. 

Urano 

Urano possui uma órbita quase circular ao redor do Sol, 

permanecendo a uma mesma distância da estrela durante toda sua órbita. No 

Figura 3-12: vórtice de gases no 
polo sul de Titan. 
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entanto, sua inclinação é de 98° 

(figura 3-13), dando um aspecto 

único ao planeta, que tem um de 

seus polos iluminado pelo Sol por 

21 anos – duração de cada estação 

– enquanto o outro permanece no 

escuro. Após tanto tempo sem 

radiação solar, foi observado que 

assim que um hemisfério recebe 

luz pela primeira vez em anos, ou seja, no outono ou na primavera, uma 

tempestade, do tamanho da América do Norte, surge na atmosfera do 

planeta, com temperaturas chegando a 184 graus Celsius negativos, 

cessando quando a estação chega ao fim e a temperatura entre os hemisférios 

se equivalem, repetindo o fenômeno no próximo equinócio. 

Netuno 

Netuno também é um 

gigante de gelo, com inclinação de 

cerca de 30° (figura 3-14). O planeta 

está tão distante do Sol, que cada 

estação dura cerca de 40 anos, ou 

seja, nós ainda não fomos capazes de 

observar o planeta com detalhe, 

durante um ano inteiro (165 anos 

terrestres) para avaliar as diferenças 

nas estações. Foi apenas em 2011 

Figura 3-13: Inclinação de Urano. Créditos: It’s Okay to 
be Smart. 

Figura 3-14: Inclinação de Netuno. Fonte: It’s Okay to 
be Smart. 
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que Netuno completou uma órbita inteira ao redor do Sol desde sua 

descoberta, em 1846. 

Plutão 

A inclinação de Plutão 

é de 119.6° (figura 3-15), 

grande o suficiente para 

produzir diferenças climáticas 

ao longo de um ano. Porém, por 

estar tão distante do Sol, Plutão 

não experiencia estações do 

ano, caso elas ocorressem, a 

razão seria a elipsidade de sua 

órbita, que passa ora muito proximo ao Sol, ora muito distante (figura 3-16). 

 

Figura 3-15: Inclinação de Plutão. Fonte: It’s Okay to be 
Smart. 

Figura 3-16: esquematização da órbita de Plutão. tamanhos fora de escala. Apesar da elipsidade 
exagerada, essa figura passa uma ótima ideia de quão elíptica é a órbita de Plutão. 
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CAPÍTULO 4 - TEMPESTADES 

A FORMAÇÃO DE TEMPESTADES E O CLIMA 
___ 

Filipe Paixão de Lima 

 

INTRODUÇÃO 

Tempestades como as que observamos aqui na Terra ocorrem em em 

outros planetas do Sistema Solar. Nos gigantes gasosos, por exemplo, 

também se formam ciclones, com a diferença de que nesses planetas as 

tempestades são maiores que a própria Terra. Em Júpiter, temos a 

característica Mancha Vermelha, que se estende com quase três vezes o 

diâmetro do nosso planeta. No polo de Saturno, há uma tempestade 

monstruosa com a forma hexágonal. Em Netuno, temos a maior velocidade 

Figura 4-1: Tempestade capturada em Júpiter. Créditos: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran. 
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já registrada de ventos, chegando a 2500 km/h. Até mesmo Urano, que 

parece calmo, possui tempestades do tamanho do Brasil. Além do tamanho, 

o processo de formação e manutenção dessas tempestades também varia 

com relação aos que ocorrem aqui na Terra, como veremos a seguir. 

A formação de tempestades 

As tempestades giram no sentido do Efeito de Coriolis, que será 

explicado adiante, de forma que as massas de ar estão sujeitas à inércia da 

rotação do planeta, girando no sentido horário no hemisfério norte e no 

sentido anti-horário no hemisfério sul. Além disso, a corrente de convecção 

térmica, na qual o gás quente, menos denso, “sobe”, e o gás frio, mais denso, 

“desce”, também é uma das razões que, somada ao efeito Coriolis, criam o 

movimento de grandes massas de ar, os ciclones, característicos das 

tempestades. 

Esses dois fatores contribuem para a formação de tempestades em 

nosso Sistema Solar, porém, as causas desses fatores podem variar entre os 

planetas. Para exemplificar essas diferenças, veremos como as tempestades 

se formam nos gigantes gasosos e aqui na Terra. 
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TEMPESTADES NA TERRA 

As tempestades que se formam no nosso planeta são bem 

semelhantes às observadas no resto do Sistema Solar, tanto é que nós 

utilizamos nossos conhecimentos acerca das tempestades aqui e 

extrapolamos para outros planetas. Mas, antes de tudo, é válido explicitar 

que aqui na Terra, as tempestades tropicais recebem nomes diferentes, 

apesar de o fenômeno ser o mesmo. As denominações do tipo de tempestade 

são feitas de acordo com a região do oceano em que ocorre. Os furacões se 

formam no Oceano Atlântico e Pacífico, na região entre o equador e o 

Trópico de Câncer, afetando a América Central e América do Norte; os 

ciclones se formam nos oceanos Índico e Pacífico, na região entre o Trópico 

de Capricórnio e o equador; por fim, os tufões se formam no Oceano Índico 

Figura 4-2: Tempestades tropicais com posição geográfica e classificação, ocorridas entre 1945 e 2006. Créditos: Bill Rankin. 
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e Pacífico, na região entre o equador e o Trópico de Câncer, afetando o sul 

e o leste asiático (figura 4-2). 

A diferença mais aparente entre as tempestades terrestres e a dos 

outros planetas é o tamanho das tempestades. Enquanto, nos gigantes 

gasosos as tempestades são maiores que no próprio planeta Terra, aqui as 

maiores tempestades não ultrapassam continentes, em tamanho. Outra 

diferença, que tornam as tempestades da Terra bem peculiares, é a fonte de 

energia que alimenta o sistema. Enquanto em outros planetas essa energia é 

proveniente do interior do próprio planeta, aqui na Terra a energia vem de 

fora, do Sol. 

A Terra possui um complexo sistema fechado de circulação de 

massas de ar, no qual a água tem papel fundamental. O Sol aquece os 

oceanos, causando evaporação. Esse vapor quente e menos denso converge 

para o topo da atmosfera, enquanto o ar frio, desce. Apesar de esse fenômeno 

já ser bastante conhecido, nem todo mundo associa esse simples fenômeno 

à formação de tempestades tropicais. Nesse caso, o que torna as tempestades 

tão grandes é a quantidade de vapor de água que evapora, ela é tão grande 

que a massa desse vapor é afetada pelo efeito de Coriolis, gerando um vórtice 

de vapor de água e ar atmosférico e criando as tempestades. 

EFEITO CORIOLIS 

O efeito Coriolis acaba sendo confundido por muitos como uma 

força, já que ele causa uma aparente mudança no movimento de um corpo, 

no nosso caso, de massas de ar. Se observarmos o polo norte da Terra, 

notamos que o planeta gira no sentido anti-horário, as massas de ar são 
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defletidas para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério 

sul. No entanto, para o observador fora da Terra, essas tempestades se 

movem em linha reta, ou seja, nós, aqui, observamos essa mudança de 

movimento, porque nosso ponto de referência também está girando junto 

com a Terra. 

É um pouco complicado entender esse efeito apenas lendo um texto 

ou vendo uma figura, por isso proponho uma simples atividade: pegue uma 

folha circular de papel e desenhe uma linha reta nessa folha; ao mesmo 

tempo, rotacione a folha em sentido horário e depois, uma outra linha, 

rotacione em sentido anti-horário. Obeserve que você desenhou uma linha 

curva, mesmo que o movimento que você fez tenha sido uma linha reta, ou 

seja, o movimento é reto, mas o traço é curvo. O mesmo ocorre com as 

tempestades. 

SURGIMENTO DOS FURACÕES 

As tempestades tropicais se formam entre os Trópicos de Câncer e 

Capricórnio e por isso levam esse nome. O fenômeno ocorre quando há 

grande evaporação nos oceanos e essa grande massa de ar é afetada pelo 

feito Coriolis. O vórtice gerado cria um gradiente de pressão, no qual o 

centro do vórtice possui menor pressão e as extremidades maior pressão. 

Além disse, o ar quente e úmido, menos denso, forma a base do vórtice, ao 

contrário do topo, que é formado por ar denso e frio. Esses dois fatores 

formam um furacão, que é alimentado pela energia da evaporação das águas 

oceânicas: a água evapora e esse vapor quente sobe por convecção pelo olho 

do furacão, perdendo água e calor em forma de chuva, uma vez que o calor 
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é perdido para a atmosfera no topo do furacão. O ar agora, frio e denso, desce 

pelas extremidades do furacão, aquecendo a superfície dos oceanos e 

reiniciando o processo, isso tudo associado ao efeito Coriolis, dando o 

movimento em vórtice do furacão. 

A força e a longevidade das tempestadas dependem da quantidade de 

calor disponível no sistema. Tanto é que, quando as tempestades atingem os 

continentes, a disponibilidade de água diminui consideravelmente, não 

havendo sustentabilidade para a tempestade, cessando-a. 
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EL NIÑO 

 

O ENSO (El Niño Southern Oscillation) é um efeito de mudança na 

temperatura do leste do Oceano Pacífico, compreende um aquecimento do 

oceano, denominado El Niño (figura 4-3) e resfriamento, denominado La 

Niña (figura 4-3). Normalmente, os ventos movimentam a água mais 

superficial do oceano, que está aquecida, para a direção oeste, ou seja, para 

a Ásia. Com isso a água mais profunda, que está fria, ascende para a 

superfície, criando um sistema dinâmico de correntes marítimas e 

Figura 4-3: diferença na temperatura da superfície dos oceanos mostrando uma forte 
ocorrência de La Niña em 1988 e El Niño em 1997. Créditos: National Oceanic and 

Atmospheric Administration (US). 
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estabilizando o clima. No El Niño, os ventos mudam de direção, empurrando 

a corrente marítima mais quente para o leste, em direção ao continente 

americano. Isso causa um aquecimento acima do ordinário no Oceano 

Pacífico, gerando maior evaporação e maior formação de nuvens que, 

consequentemente, geram mais tempestades, causando precipitações acima 

da média nas Américas e precipitações abaixo da média em outras regiões 

do globo, gerando condições climáticas imprevisíveis.  

Esse fenômeno ocorre na primavera do hemisfério sul, por volta do 

mês de outubro. É um fenômeno periódico, porém, imprevisível, variando 

de dois a sete anos, com uma média de cinco anos entre cada ocorrência 

(figura 4-4). A duração também é bem variável, de sete meses a dois anos, 

recebendo a denominação de condição para ocorrências de curto período e 

episódios para ocorrências mais longas. 

INTENSIDADE DAS TEMPESTADES TROPICAIS 

As tempestades tropicais são classificadas de acordo com a escala de 

Saffir-Simpson (tabela 4-1). Uma tempestade tropical comum possui ventos 

de 62 a 117 quilometros por hora. Quando os ventos ultrapassam essa 

velocidade, furacões começam a surgir, com a intensidade relativa à força 

dos ventos que o produzem, ou seja, quanto mais fortes os ventos, maior a 

força do furacão. Furacões começam com ventos de 118 km/h, chegando a 

Figura 4-4: Temperatura média da superfície do leste do Oceano Pacífico entre os anos de 1950 e 2018. Ocorrências de El 
Niño estão mostradas em amarelo e La Niña em azul. Em cinza as condições climáticas são neutras. Créditos: National 

Oceanic and Atmospheric Administration (US). 
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250 km/h, classificados como categoria 5, a mais destrutiva dentre elas. A 

força dos ventos depende da disponibilidade de calor e umidade no sistema, 

ou seja, quanto mais calor, mais fortes as tempestades se tornam. 

Tabela 4-1: classificação de tempestades tropicais. 

Simulações em computadores mostraram 

que, para o nosso planeta, o limite da força dos 

ventos é de 305 km/h, ou seja, em teoria nenhuma 

tempestade teria a capacidade de produzir ventos 

mais fortes. De fato, as maiores tempestades 

chegaram a 305 km/h, observadas em 1969, 1979 

e 1980. No entanto, em 2013, um tufão atingiu o 

sul das Filipinas (figura 4-5), sua velocidade: 315 

km/h. O tufão ultrapassou muito a limite teórico 

de velocidade dos ventos em tempestades 

tropicais, levantando questões ao redor de todo o globo. Como uma 

tempestade pôde ultrapassar os limites teóricos? Os dados apontam para 

Classificação da tempestade Velocidade do vento (km/h) 

Depressão tropical 0-61 

Tempestade tropical 62-117 

Furacões  

Categoria 1 118-152 

Categoria 2 153-177 

Categoria 3 178-209 

Categoria 4 210-249 

Categoria 5 >250 

Figura 4-5: Tufão Hiyan sobre as 
Filipinas em novembro de 2013. 

Créditos: NASA. 
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duas razões: aumento do nível dos oceanos e aumento da temperatura global. 

Com aumento dessas duas variáveis, aumenta-se a energia que alimenta o 

sistema de furacões, dando mais força e longevidade às tempestades 

tropicais.
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EFEITO ESTUFA 
O clima na Terra é bem peculiar quando comparado com outros 

planetas do Sistema Solar. O grande fator dessa peculiaridade é o equilíbrio 

da composição da atmosfera, que cria uma distribuição de calor no planeta, 

mantendo a temperatura estável, com uma média global de 15 graus Celsius; 

se a Terra não tivesse atmosfera, a temperatura média da superfície chegaria 

a -18 graus Celsius. 

Essa característica se chama Efeito Estufa e é provocada pela 

presença de substâncias, principalmente vapor de água (assim como nuvens) 

e dióxido de carbono (CO2), na atmosfera, que permitem a passagem de 

parte da radiação solar, refletindo outra parte para o espaço. Em outras 

palavras, da radiação solar, composta por ondas curtas, que alcança o 

Figura 4-6: esquematização do efeito estufa. Os números indicam porcentagem. À esquerda é o fluxo de energia 
proveniente do Sol e à direita o fluxo de energia proveniente da Terra. 
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planeta, apenas 46% é absorvida pela superfície, o resto é ou absorvido pela 

atmosfera e pelas nuvens (figura 4-6) ou refletido de volta para o espaço. 

Essa porção que atravessa a atmosfera e chega à superfície aquece o planeta 

e a energia é emitida em ondas longas. Apenas 9% é diretamente emitida 

para o espaço, o resto da energia é absorvida pela atmosfera e nuvens que, 

por sua vez, emitem calor para o espaço e de volta para a superfície, 

mantendo um pouco de calor sempre retido na Terra. 

O efeito estufa é observado em outros planetas, como Marte e Vênus. 

Porém, em Marte não há gases estufa o bastante para aquecer o planeta, e 

em Vênus a concentração de gases estufa atingiu níveis altíssimos, 

transformando o planeta em uma fornalha, com temperaturas estáveis por 

volta de 430 graus Celsius. Com esse exemplo de como um planeta pode ter 

seu equilíbrio destruído, a atenção para o aquecimento global passa a ser 

cada vez mais urgente, afinal, o limite para o aquecimento de um planeta é 

a extinção de toda forma de vida. 

AQUECIMENTO GLOBAL 

É fato de que a temperatuda média global tem subido no último 

século. O monitoramento da temperatura começou em 1880 e, desde então, 

tem-se registrado um aumento médio de 0,07 graus Celsius para cada década 

(figura 4-7). Falar de uma temperatura média global pode não fazer muito 

sentido, afinal, a Terra possui diferentes regiões, com diferentes 

temperaturas, com variações acima de 55 graus Celsius entre a menor e 

maior temperaturas na superfície do planeta. No entanto, observar a 

temperatura média é uma boa estratégia para se analisar o saldo de energia 

que a Terra possui, ou seja, a quantidade de energia que a Terra recebe do 
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Sol menos a quantidade de calor que ela emite para o espaço. Esse saldo nos 

permite avaliar o quanto de calor está sendo retido na Terra e, como pode 

ser observado na figura abaixo, a temperatura média tem aumentado 

significativamente, evidenciando que o calor retido está aumentando cada 

vez mais. 

TEMPESTADES EM PLANETAS GASOSOS 
Há cerca de 4.6 bilhões de anos o Sistema Solar começou a se formar. 

Logo após a formação do Sol, os planetas começaram a surgir. Elementos 

mais leves como Hidrogênio e Hélio foram jogados para as regiões mais 

distante do Sistema Solar, pela ação dos ventos solares, ficando apenas 

elementos mais pesados como o ferro e silício próximos ao Sol. Esses 

materiais, em órbita do Sol, começaram a se agregar e formar os planetas 

rochosos, assim como os planetas gasosos, porém estes se formaram a partir 

dos elementos mais leves. 

Figura 4-7: histórico da variação da temperatura global. o valor 0 representa a média global durante todo 
século XX. 
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A estrutura da maioria dos planetas do nosso Sistema já está 

estabilizada, com algumas exceções como Mercúrio, que, mesmo com a 

superfície sólida, ainda está encolhendo devido ao resfriamento de seu 

núcleo, e Júpiter, que de forma semelhante, ainda está encolhendo, porém 

devido à força gravitacional do próprio planeta. Como Júpiter não possui 

uma superfície sólida, esse encolhimento acarreta em tempestades, como 

veremos a seguir. Já os outros gigantes gasosos estão estabilizados e por 

conta disso o mecanismo das tempestades se dão de outras maneiras. 

Júpiter 

Júpiter é o gigante gasoso mais 

turbulento do Sistema Solar e toda essa 

turbulência é devido ao calor gerado pelo 

próprio planeta, já que o calor recebido do Sol 

é quase insignificante. Por ainda estar em 

processo de formação, a força potencial 

gravitacional, que causa o encolhimento do 

planeta é convertida em calor, que se 

direciona para a superfície dele. Esse 

processo de convecção de calor é o responsável por suprir com energia mais 

que suficiente a criação de tempestades maiores que a própria Terra. 

Figura 4-8: Tempestade capturada em 
Júpiter. Créditos: NASA/JPL-

Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán 
Doran 
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Uma das características do planeta é a grande mancha vermelha 

(Great Red Spot). Estudos mostram que ela pode estar ativa por mais de 400 

anos e, apesar de algumas observações evidenciarem que a mancha está 

diminuindo (figura 4-9), os cientistas ainda prevêm que essa tempestade 

dure por mais algumas centenas de anos. Os processos que levam a essa 

longevidade ainda são desconhecidos, mas há hipóteses como a de que a 

Mancha Vermelha “engole” tempestades menores e de que o calor fornecido 

é suficiente para manter a tempestade ativa. 

A coloração das nuvens no planeta dizem respeito à densidade de 

cristais congelados de amônia, que chegam a uma temperatura de 140 graus 

Celsius negativos. Nas zonas mais claras, a amônia está em maior 

concentração e em maior altitude, por outro lado, as regiões mais escuras 

possuem menos amônia e estão localizadas em altitudes menores. No 

entanto, a razão que fazem as nuvens terem essas cores ainda não é 

conhecida. 

Figura 4-9: Variação do tamanho da tempestade ao longo dos anos. Créditos: NASA/JPL/Hubble 
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Saturno 

A atmosfera de Saturno é muito menos turbulenta que a de Júpiter, 

no entanto, da mesma forma, o gigante gasoso irradia mais calor para o 

espaço do que recebe do Sol. Esse calor gerado internamente pode ser 

proveniente do calapso do planeta, mesmo 

que em menor escala que Júpiter, mas 

também da fricção de partículas de Hélio 

caindo nas camadas de hidrogênio 

metálico líquido.  

Na figura 4-10 é mostrado uma 

tempestade periódica em Saturno. Após 

140 anos de observação, os cientistas 

concluíram que tal tempestade ocorre a cada 30 anos no planeta, devido à 

presença de água. Após alguns anos acumulando água nas nuvens, ela 

precipita na atmosfera mais abaixo, deixando as nuvens mais leves e menos 

densas. Isso acaba com o processo de convecção no planeta e, após décadas 

de resfriamento, perdendo calor para o espaço, as nuvens ficam mais densas 

que o ar quente e úmido abaixo, reiniciando o ciclo de convecção, criando 

tempestades que circundam o planeta. 

Figura 4-10: Tempestade periódica de Saturno. 
Créditos: NASA/JPL-Caltech/SSI 
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Além destas tempestades 

periódicas, há uma outra 

tempestade característica de 

Saturno, em seu polo norte, 

denominada Tempestade 

Hexagonal, (figura 4-11) por conta 

de sua forma. A melhor hipótese 

que explica o fenômeno é de que 

há um gradiente significativo de velocidade na atmosfera mais profunda. 

Essa hipótese é suportada por experimentos e 

simulações em laboratório, que permitiram recriar 

tempestades semelhantes (figura 4-12), em 

modelos, com formato geométrico. Os 

experimentos foram realizados em um tanque de 

60 centímetros de diâmetro, com dois sistemas de 

rotação que podem ter diferentes velocidades. 

 

Urano e Netuno 

Os dois planetas mais distantes do nosso Sistema Solar recebem tão 

pouca energia do Sol e a maioria do calor presente no planeta é gerado pelo 

próprio planeta e, mesmo assim, a temperatura é tão baixa que os chamamos 

de gigantes de gelo. Ainda sim, tempestades foram observadas em ambos os 

planetas, e a razão dessas tempestades são desconhecidas, pois grande parte 

do calor que os planetas produzem não chega a atingir a superfície. 

Figura 4-11: tempestade Hexagonal no polo norte de 
Saturno. Créditos: NASA/JPL 

Figura 4-12: recriação da 
tempestade hexagonal em 

laboratório. Créditos: Ana Aguiar 
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Em Urano, no ano de 2014, astrônomos observaram tempestades no 

hemisfério norte do planeta (figura 4-13). As tempestades uranianas são 

creditadas à inclinação do planeta, que faz com que apenas um hemisfério 

seja iluminado durante o verão ou inverno, tornando os equinócios um 

momento de redistribuição de calor.  

Netuno possui os ventos mais rápidos do Sistema Solar, atingindo 

velocidades de 2.200 km/h, ou seja, ventos supersônicos. Assim como em 

Urano, a origem da produção de energia 

que alimenta esses ventos ainda é 

desconhecida, apesar de existirem 

algumas hipóteses. Em 2017, foram 

observadas tempestades que duraram por 

mais de um mês no planeta. Estas 

tempestades são formadas por nuvens 

brancas, relativamente fáceis de detectar 

por telescópios (figura 4-14).  

Figura 4-13: observações do telescópio Keck. Créditos: Pater et al 

Figura 4-14: tempestade em Netuno. Créditos: 
Keck Observatory. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, com o aumento na temperatura global, mais energia é 

provida para o sistema de tempestades e com mais força os ventos se movem, 

produzindo furacões cada vez mais devastadores. A Terra possui um 

equilíbrio climático bem resiliente, no entanto, as alterações causadas pelo 

homem quebram esse equilíbrio, pois o aumento na concentração de gás 

carbônico é cada vez maior e de forma não natural, ou seja, de forma que a 

Terra não está habituada em seus ciclos geológicos, como o uso 

indiscriminado de combustíveis fósseis.
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ANEXOS
FICHA DOS PLANETAS 
MERCÚRIO 

Medida Unidade Mercúrio 
Massa 1024 kg          0,33  
Diâmetro km   4.879,00  
Densidade km/m3   5.427,00  
Gravidade m/s2          3,70  
Velocidade de Escape km/s          4,30  
Período de rotação horas   1.407,60  
Duração do dia horas   4.222,60  
Distância do Sol 106 km        57,90  
Periélio 106 km        46,00  
Afélio 106 km        69,80  
Período da Órbita dias        88,00  
Velocidade da Órbita km/s        47,40  
Inclinação da Órbita graus          7,00  
Excentricidade da Órbita -          0,21  
Obliquidade da Órbita graus          0,03  
Temperatura Média C      167,00  
Pressão na Superfície bares              -   
Número de Luas -              -   
Sistema de Anéis -  Não  
Campo Magnético -  Sim  
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VÊNUS 

Medida Unidade Vênus 
Massa 1024 kg          4,87  
Diâmetro km        12,10  
Densidade km/m3   5.243,00  
Gravidade m/s2          8,90  
Velocidade de Escape km/s        10,40  
Período de rotação horas - 5.832,50  
Duração do dia horas   2.802,00  
Distância do Sol 106 km      108,20  
Periélio 106 km      107,50  
Afélio 106 km      108,90  
Período da Órbita dias      224,70  
Velocidade da Órbita km/s        35,00  
Inclinação da Órbita graus          3,40  
Excentricidade da Órbita -          0,01  
Obliquidade da Órbita graus      177,40  
Temperatura Média C      464,00  
Pressão na Superfície bares        92,00  
Número de Luas -              -   
Sistema de Anéis -  Não  
Campo Magnético -  Não  
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TERRA 

Medida Unidade Terra 
Massa 1024 kg          5,97  
Diâmetro km        12,76  
Densidade km/m3   5.514,00  
Gravidade m/s2          9,80  
Velocidade de Escape km/s        11,20  
Período de rotação horas        23,90  
Duração do dia horas        24,00  
Distância do Sol 106 km      149,60  
Periélio 106 km      147,10  
Afélio 106 km      152,10  
Período da Órbita dias      365,20  
Velocidade da Órbita km/s        29,80  
Inclinação da Órbita graus              -   
Excentricidade da Órbita -          0,02  
Obliquidade da Órbita graus        23,40  
Temperatura Média C        15,00  
Pressão na Superfície bares          1,00  
Número de Luas -          1,00  
Sistema de Anéis -  Não  
Campo Magnético -  Sim  
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MARTE 

Medida Unidade Marte 
Massa 1024 kg          0,64  
Diâmetro km   6.792,00  
Densidade km/m3   3.933,00  
Gravidade m/s2          3,70  
Velocidade de Escape km/s          5,00  
Período de rotação horas        24,60  
Duração do dia horas        24,70  
Distância do Sol 106 km      227,90  
Periélio 106 km      206,60  
Afélio 106 km      249,20  
Período da Órbita dias      687,00  
Velocidade da Órbita km/s        24,10  
Inclinação da Órbita graus          1,90  
Excentricidade da Órbita -          0,09  
Obliquidade da Órbita graus        25,20  
Temperatura Média C -      65,00  
Pressão na Superfície bares          0,01  
Número de Luas -          2,00  
Sistema de Anéis -  Não  
Campo Magnético -  Não  
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JÚPITER 

Medida Unidade Júpiter 
Massa 1024 kg           1.898,00  
Diâmetro km              142,98  
Densidade km/m3           1.326,00  
Gravidade m/s2                23,10  
Velocidade de Escape km/s                59,50  
Período de rotação horas                  9,90  
Duração do dia horas                  9,90  
Distância do Sol 106 km              778,60  
Periélio 106 km              740,50  
Afélio 106 km              816,60  
Período da Órbita dias           4.331,00  
Velocidade da Órbita km/s                13,10  
Inclinação da Órbita graus                  1,30  
Excentricidade da Órbita -                  0,05  
Obliquidade da Órbita graus                  3,10  
Temperatura Média C -110,00  
Pressão na Superfície bares  Desconhecido  
Número de Luas -                79,00  
Sistema de Anéis -  Sim  
Campo Magnético -  Sim  
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SATURNO 

Medida Unidade Saturno 
Massa 1024 kg              568,00  
Diâmetro km              120,54  
Densidade km/m3              687,00  
Gravidade m/s2                  9,00  
Velocidade de Escape km/s                35,50  
Período de rotação horas                10,70  
Duração do dia horas                10,70  
Distância do Sol 106 km           1.433,50  
Periélio 106 km           1.352,60  
Afélio 106 km           1.514,50  
Período da Órbita dias                10,75  
Velocidade da Órbita km/s                  9,70  
Inclinação da Órbita graus                  2,50  
Excentricidade da Órbita -                  0,06  
Obliquidade da Órbita graus                26,70  
Temperatura Média C -140,00  
Pressão na Superfície bares  Desconhecido  
Número de Luas -                62,00  
Sistema de Anéis -  Sim  
Campo Magnético -  Sim  
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URANO 

Medida Unidade Urano 
Massa 1024 kg                86,80  
Diâmetro km                51,12  
Densidade km/m3           1.271,00  
Gravidade m/s2                  8,70  
Velocidade de Escape km/s                21,30  
Período de rotação horas -17,20  
Duração do dia horas                17,20  
Distância do Sol 106 km           2.872,50  
Periélio 106 km           2.741,30  
Afélio 106 km           3.003,60  
Período da Órbita dias                30,59  
Velocidade da Órbita km/s                  6,80  
Inclinação da Órbita graus                  0,80  
Excentricidade da Órbita -                  0,05  
Obliquidade da Órbita graus                97,80  
Temperatura Média C -195,00  
Pressão na Superfície bares  Desconhecido  
Número de Luas -                27,00  
Sistema de Anéis -  Sim  
Campo Magnético -  Sim  
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NETUNO 

Medida Unidade Netuno 
Massa 1024 kg              102,00  
Diâmetro km                49,53  
Densidade km/m3           1.638,00  
Gravidade m/s2                11,00  
Velocidade de Escape km/s                23,50  
Período de rotação horas                16,10  
Duração do dia horas                16,10  
Distância do Sol 106 km           4.495,10  
Periélio 106 km           4.444,50  
Afélio 106 km           4.545,70  
Período da Órbita dias                59,80  
Velocidade da Órbita km/s                  5,40  
Inclinação da Órbita graus                  1,80  
Excentricidade da Órbita -                  0,01  
Obliquidade da Órbita graus                28,30  
Temperatura Média C -           200,00  
Pressão na Superfície bares  Desconhecido  
Número de Luas -                14,00  
Sistema de Anéis -  Sim  
Campo Magnético -  Sim  
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PLUTÃO 

Medida Unidade Plutão 
Massa 1024 kg                  0,01  
Diâmetro km           2.370,00  
Densidade km/m3           2.095,00  
Gravidade m/s2                  0,70  
Velocidade de Escape km/s                  1,30  
Período de rotação horas -           153,30  
Duração do dia horas              153,30  
Distância do Sol 106 km           5.906,40  
Periélio 106 km           4.436,80  
Afélio 106 km           7.375,90  
Período da Órbita dias                90,56  
Velocidade da Órbita km/s                  4,70  
Inclinação da Órbita graus                17,20  
Excentricidade da Órbita -                  0,24  
Obliquidade da Órbita graus              122,50  
Temperatura Média C -           225,00  
Pressão na Superfície bares                  0,00  
Número de Luas -                  5,00  
Sistema de Anéis -  Não  
Campo Magnético -  Desconhecido  

 

 

 

 

 

Fonte: NASA. Planetary Fact Sheet – Metric. NASA, 2018. Disponível em  

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/. Acessado em 27 de julho de 

2018.  
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