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O Sol e seu poder... As gentes vivem a fazer previsões e a tentar entender os humores do 

astro rei... Há dias de agitação e dias de calmaria... Como compreender o que passa na 

estrela que é a principal fonte de energia para as gentes??? Desafios enfrentados por 

diversas gerações... Na Terra já houve épocas com climas distintos...  Muito calor e 

muito frio... Alternância perene... No curto período da vida das gentes... No longo 

período de existência do planeta em que as gentes vivem... De uma longa existência... 

Um brevíssimo período com a presença das gentes e suas civilizações... Somente 

aproximadamente 10.000 anos??? Quem pode comprovar??? Bom... Mas são os 

melhores registros que existem... Do nascimento, a aproximadamente 4,5 bilhões, para o 

surgimento das gentes... Uma testemunha celeste acompanha todos os dilemas 

terrestres... O Sol já estava brilhando quando a Terra surgiu... Observou e foi agente 

ativo e principal responsável pelas eras climáticas...  

 

Hoje em dia é aceita a ideia de que durante a história de nosso planeta ocorreram 

momentos cíclicos de esfriamento da superfície terrestre. Chamamos esses períodos de 

eras do gelo ou eras glaciais. Há evidências geológicas, químicas e paleontólogas que 

constituem fortes índicos da existência desses períodos. A Terra possui 

aproximadamente 4,5 bilhões de anos, segundo as evidências aceitas por pesquisadores 

de diversas áreas do conhecimento humano. Acredita-se que a primeira glaciação pode 

ter ocorrido há 2,3 bilhões de anos. Há um grupo de cientistas que defende a ideia de 

que a primeira glaciação pode ter ocorrido há 2,7 bilhões anos. Em um período 

compreendido entre 850 e 630 milhões anos atrás (ou como é dito em algumas 

referências entre 1 bilhão e 540 milhões anos atrás) deve ter ocorrido, segundo as 

evidências encontradas, a mais intensa glaciação da história da Terra. A temperatura 

média superficial da Terra deve ter sido de aproximadamente -50
 
graus Celsius. Na 

região equatorial a temperatura deve ter sido de aproximadamente -20 graus Celsius. 

Havia gelo cobrindo toda a superfície do planeta. Essa glaciação também é conhecida 

como a da “Terra bola-de-neve”. Há outros períodos de glaciação, mas vamos nos deter 

agora em épocas mais recentes da história de nosso planeta. Desde há alguns milhões de 

anos vem ocorrendo de modo cíclico o aumento e a diminuição das camadas 

superficiais de gelo. Desde essa época ocorrem ciclos com duração de aproximadamente 

40.000 anos e ciclos com duração de aproximadamente 100.000 anos. Nesses ciclos há 

os períodos mais frios, que são chamados de períodos glaciais, e os mais “quentes”,  que 

são chamados de períodos interglaciais. A última glaciação se acredita que tenha 

terminado há dez mil anos. A Terra se encontra agora no período interglacial. A 

previsão é que a próxima glaciação tenha início daqui a algumas dezenas de milhares de 

anos. Um dos mistérios que a humanidade tenta desvendar é o entendimento da razão 

pela qual existem essas eras. A teoria mais aceita é que uma explicação para essas eras 

glaciais está relacionada com a Astronomia. Variações periódicas da inclinação do eixo 

da Terra e da excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol são fatores que 

fornecem uma possível explicação para a existência dessas eras. Esse processo 

periódico natural é conhecido como ciclo de Milankovitch. Os movimentos da Terra 

causando efeitos sobre o Clima... Em ciclos que se repetem com uma frequência de 



dezenas de milhares de anos...  Esses são alguns dos ciclos da Natureza que 

conhecemos... Podemos a qualquer momento ser surpreendidos com eventos 

relacionados a ciclos com duração de milhões ou bilhões de anos... Surpresas que ainda 

estão além de nossa compreensão...  

 
 

Figura 1 – Ciclos Solares (editada por Marcelo de Oliveira Souza) 

 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Sunspot_Numbers.png 

 

 

O Sol possui um comportamento periódico que foi descoberto pelo astrônomo alemão 

Samuel Heinrich Schwabe em 1843 (figura 1). Cada ciclo tem em média uma duração 

de 11 anos. O ciclo mais longo, desde que as gentes começaram a registrá-los, ocorreu 

entre 1784 e 1798 e teve a duração de 13 anos e 8 meses. O mais curto teve a duração 

de 9 anos e ocorreu entre 1766 e 1755. Durante o ciclo há períodos de máxima e mínima 

atividade solar.  As gentes consideram o primeiro ciclo os registros realizados entre 

1755 e 1766. Não há registros anteriores frequentes das atividades solares. Estamos no 

momento no 24º Ciclo Solar. O atual ciclo teve início em 2008 e o ápice da atividade 

solar deveria ocorrer em 2013 (Figura 2)...  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Sunspot_Numbers.png


 

Figura 2 – Dados Atuais do Ciclo 24 (até julho de 2013) e Previsão para o restante do 

Ciclo 24. 

 

Fonte: David Hathaway (NASA / Marshall Space Flight Center) 

 

Atualmente o Sol tem demonstrado um comportamento singular... Os dados até o 

momento indicam que está ocorrendo a menor atividade solar dos últimos 100 anos... A 

previsão agora é que ocorra uma diminuição na atividade solar daqui para frente... Esse 

fato pode acarretar, como já ocorreu no passado, uma diminuição na temperatura 

superficial da Terra... Uma alteração climática totalmente distinta da prevista pelo 

pretenso modelo conhecido como “aquecimento global”... Resta para as gentes aguardar 

dados mais precisos e acompanhar os humores do Sol com auxílio de todos os recursos 

tecnológicos disponíveis...   
 


