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Quanto conhecemos de nossa realidade? Vivemos e apreciamos um mundo e um Universo que se 
encontram muito além de nosso entendimento, em muitos aspectos. Por exemplo, na escola 
aprendemos que a matéria tal como a conhecemos pode ser encontrada em determinados estados 
físicos: sólido, líquido e gasoso. Basicamente, tais estados são determinados pelo maior ou menor 
grau de agitação das moléculas que compõem a matéria. Assim, nos materiais sólidos as moléculas 
se encontram mais coesas, no estado líquido o grau de agitação molecular é mediano e nos gases, as 
moléculas se encontram ainda mais afastadas umas das outras e a matéria não apresenta volume 
nem forma definidas1. 

Mais recentemente, foram descobertos três outros estados da matéria, ainda pouco “populares”: o 
plasma, o condensado Bose-Einstein e o recentemente descoberto gás fermiônico2. Aqui, 
exploraremos alguns aspectos fundamentais da matéria no estado de plasma. Veremos que os 
plasmas constituem cerca de 99 por cento do Universo visível e podem ser encontrados também em 
objetos do nosso dia-a-dia como lâmpadas fluorescentes e televisores com tela de plasma.  

1. Antes de mais nada, vejamos alguns exemplos de plasmas encontrados na Terra, sendo 
alguns deles presentes em nosso dia-a-dia

− Lâmpadas fluorescentes;
− TV de plasma;
− letreiros de luz neon;
− auroras, que ocorrem sobretudo nos polos; 
− relâmpagos: descargas elétricas curtas e de longo alcance na atmosfera; os raios constituem 

parte de um circuito elétrico global que conecta a superfície da Terra à ionosfera condutora
− tecnologia de satélites: jatos de plasma são utilizados para girar e manobrar satélites em 

órbita da Terra;3 
− medicina: cirurgia sem corte e “bisturis sem sangue” começam agora a se tornar realidade 

por meio de plasmas frios capazes de inativar bactérias, através de uma combinação de 

Fig. 1 – Os três estados mais conhecidos da matéria. O grau de 
agregação entre as moléculas indica o estado em que a matéria se 
encontra. Fonte: Portal do Professor, 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=399 
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radicais livres, partículas carregadas e radiação ultravioleta, que trabalham juntos para 
destruir a integridade de membranas celulares bacterianas.4

O plasma tem diversas aplicações na ciência e tecnologia modernas. As questões da física de 
plasma, por exemplo, são centrais na fusão nuclear5. 

2. Onde mais podemos encontrar matéria no estado plasma?

Em uma infinidade de lugares! Sim, mais 
de 99% do universo visível se encontra 
nesse estado da matéria. Daí a metáfora 
de Tony Peratts, “Universo Plasma6.” O 
Sol envia energia para a Terra e para os 
demais planetas de nosso Sistema Solar 
em forma de luz e calor, além de 
partículas que formam o vento solar. 
Logo, o espaço entre a Terra e o Sol não 
é vazio, mas preenchido por plasma - 
uma espécie de “gás” eletrificado, 
composto por íons, elétrons e campos. 
No espaço, podemos encontrar plasmas 
também no meio interestelar e 
intergaláctico, em formas difusas, como 
nebulosas, bem como em outras formas 
mais quentes e condensadas, como 
estrelas ou supernovas7.
Com efeito, os plasmas são o estado 
dominante da matéria visível no 
Universo; talvez seja também da matéria 
invisível, na medida em que a chamada 
“matéria escura” permanece ainda não 
observada e não explicada8. 

E afinal, onde mais podemos encontrar matéria no estado de plasma? 
− No campo magnético da Terra;
− no interior de nossa estrela, o Sol;
− no ambiente interplanetário no sistema solar;
− em ambientes interestelares e intergalácticos;
− em atmosferas e interiores de estrelas;
− no vento solar;
− em emissões energéticas como quasares e supernovas; 
− estrelas;
− a parte externa da atmosfera terrestre.

2.1. O Sol como fonte de plasma9

A radiação energética contida no interior do plasma emanado do Sol seria perigosa para a vida 
humana se a superfície da Terra não fosse protegida pela atmosfera, o campo geomagnético e o 
ambiente de plasma espacial, ou seja, a magnetosfera (campo magnético terrestre).

Fig. 2 – Nebulosa Cabeça do Cavalo, na Constelação de Órion. 
Aprecie os magníficos detalhes dessa impressionante fonte de 
plasma espacial, uma das nebulosas mais facilmente identificáveis 
no céu, na constelação de Órion. Os pontos brilhantes na base da 
Nebulosa do Cavalo são estrelas jovens em processo de formação. 
A luz leva cerca de 1500 anos para chegar até a Terra a partir 
daquela nebulosa. Crédito: Nigel Sharp (NOAO), AURA, NSF. 
Fonte: NASA 



A magnetosfera e a ionosfera da Terra consistem em um sistema de plasma cósmico. É a região no 
espaço definida pela interação de plasmas solares com o campo magnético da Terra em forma de 
dipolo, que se estende de cerca de 85 quilômetros acima da superfície da Terra para mais de 60 mil 
quilômetros na direção do Sol e para várias centenas de raios terrestres na direção oposta ao Sol.

Conforme mencionado, a magnetosfera reveste a Terra contra o clima espacial – vento solar, 
“flares” solares, ejeções de material coronal, partículas solares energéticas, dentre outros. Similar à 
nossa atmosfera, a magnetosfera é um grande campo magnético formado por “linhas” que circulam 
o planeta e chegam aos polos aproximadamente na vertical. O vento solar interage com a 
magnetosfera, de modo que o lado que se encontra voltado para o Sol é comprimido e o lado oposto, 
alongado.

De forma surpreendente, há plasmas que podem ser encontrados para bem além das proximidades 
da Terra. Os ambientes que circulam os planetas e satélites de nosso Sistema Solar se encontram 
preenchidos com plasmas, tais quais o vento solar, raios cósmicos solares e galácticos (partículas 
carregadas de alta energia), bem como partículas capturadas em magnetosferas planetárias. Todos os 
planetas e o próprio Sistema Solar possuem seus respectivos ambientes de plasma espacial.

Plasma é também o estado da matéria no interior do Sol. Basicamente, o que vemos quando 
observamos um eclipse total do Sol são grandes quantidades de plasma sendo ejetadas de nossa 
estrela para formar a corona e o vento solar. 

2.2. Auroras10

Partículas solares carregam um campo magnético que pode, por vezes, causar interferências na 
magnetosfera, causando tempestades magnéticas ou auroras. Em especial, as auroras brilham nas 
regiões polares da Terra. Essas verdadeiras “cortinas de plasma” de colorido vermelho e verde 

Fig. 3 – Ambiente de plasma espacial do Sol e da Terra. Explosão de energia 
magnética próximo à superfície solar ejeta plasmas para fora do Sol. Estruturas de campo 
magnético aparecem em azul claro. Fonte: NASA.



podem ser vistas no céu noturno nos polos, sendo também conhecidas como luzes do sul e do norte.

De acordo com Peratt e Strait (1999), as auroras são como “cobertores indefinidos, ondulados que 
se movem e dançam (…) É a visível manifestação de correntes elétricas enormes e invisíveis 
abraçando a Terra. A aurora é um show natural de plasma.”11

Esses belos espetáculos da natureza resultam de plasmas do vento solar que interagem com o campo 
magnético que envolve a Terra, eventualmente atingindo e excitando átomos ou moléculas 
ionosféricos, fazendo com que eles irradiem diferentes cores. Há uma crença equivocada de que 
partículas que vêm diretamente do Sol causam as auroras. Na verdade, estas criam condições de 
perturbação que excitam partículas na alta atmosfera terrestre. São estas partículas locais (da 
atmosfera terrestre) que causam as auroras12.

As auroras ao longo da história receberam diversas interpretações. Elas seriam um suposto animal 
que sacudia a cauda no céu; era considerada por alguns como a “dança dos espíritos”. No ano 37 de 
nossa era, o imperador romano Tiberius enviou tropas para o porto de Ostia, porque ele acreditou 
que a cidade havia sido engolida por chamas. Entretanto, o efeito colorido era uma aurora13. 

3. Afinal, o que são os plasmas?

Vimos acima que os plasmas são abundantes, especialmente no espaço. Eles estão no interior do 
Sol, no vento solar – um plasma quente emanado do Sol - na magnetosfera que protege nosso 
planeta de radiações nocivas, no espaço entre os planetas, estrelas e galáxias. Na Terra, vimos que 
eles podem ser encontrados em artefatos do cotidiano como lâmpadas e televisão. Não confundir 
com o plasma sanguíneo, são homônimos que se referem a conceitos completamente diferentes14.

Fig. 4 – Aurora boreal no Alasca. Essa imagem obtida em janeiro de 2005, mostra uma espetacular 
aurora sobre uma paisagem gélida no Alasca, EUA. Fonte: NASA



Mas afinal, como podemos melhor definir plasmas, e onde podemos encontrá-los? Plasmas 
consistem basicamente em uma combinação eletricamente condutora e interativa de partículas 
carregadas e não-carregadas, íons positivos, elétrons negativos, campos elétricos e magnéticos, 
constituindo o quarto estado da matéria (ver http://www.plasmas.org/). Podem ser encontrados a 
temperaturas muito elevadas, de milhares ou talvez milhões de graus. Nessas temperaturas, os 
átomos “quebram” e partículas elementares individuais são liberadas no espaço. A fração de 
partículas não carregadas em um plasma varia substancialmente, oscilando de mais de 95% na baixa 
ionosfera a menos de 1% no vento solar – o fluxo contínuo de plasma vindo do Sol. Os plasmas 
conduzem eletricidade e possuem outras propriedades que os tornam mais do que simplesmente um 
tipo de ‘gás’ elétrico15.

Agora vamos entender melhor a natureza dos plasmas, chamados “o quarto estado da matéria”. 
Nesse estado, os átomos são positivamente carregados e compartilham espaço com elétrons 
negativamente carregados. Eles são compostos de nêutrons e campos. É comum afirmar que os 
plasmas são um “gás ionizado”. Na verdade, o que se quer dizer com isso é que eles são diferentes 
dos gases “neutros” que respiramos. Em um gás neutro, cada átomo tem o mesmo número de 
elétrons e prótons em seu núcleo. Esses gases apresentam reduzida resposta a campos elétricos e 
magnéticos e são praticamente incapazes de conduzir eletricidade16. Os plasmas têm partículas 
carregadas livres e, por isso, têm a propriedade de conduzir eletricidade e gerar campos magnéticos. 
Além disto, absorve certos tipos de radiação que passariam sem interagir em um gás formado de 
moléculas neutras. 

Os plasmas geram e sofrem a ação de campos eletromagnéticos, levando ao que se chama de efeito 
coletivo. Isto significa que o movimento de cada uma das partículas carregadas é influenciado pelo 
movimento de todas as demais. O comportamento coletivo é um conceito fundamental para a 
definição de plasmas17.

Fig. 5 – Plasmas no Sol. A nave chamada Observatório de Dinâmica Solar (SDO) da 
NASA obteve essa imagem de uma erupção de plasma na superfície do Sol, ou seja, 
uma proeminência solar. O plasma é visto se deslocando ao longo de um campo 
magnético. Crédito: NASA ozonewatch.gsfc.nasa.gov  



3.1. Como criar um plasma? 

Uma das formas de se criar um plasma é aquecer um gás. Tal aquecimento pode-se realizar por 
meio de um campo elétrico externo aplicado ao gás. Exemplo: uma lâmpada18. 

4. Alguns recursos para o professor

Sugestão de Aula no Portal do Professor - 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25066 

Globo de plasma - http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?
midia=abci&cod=_globodeplasma 

O Globo de plasma em sala de aula - http://www.cienciamao.usp.br/tudo/ief.php?
cod=_oglobodeplasmaemsaladeaula 

A abordagem das bolhas de plasma no ensino médio e a aplicação de conceitos de física básica - 
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=snef&cod=_aabordagemdasbolhasdepla 

Vídeo 'Plasmas: o que são e onde estão', da UFRGS, http://www.youtube.com/watch?
v=Ysgo2XCkUIc 

Vídeo 'The Plasma Universe', da NASA, http://www.youtube.com/watch?v=h24ZqDL-D0I 

Fig. 6 – Fontes de plasma. A matéria no estado de 
plasma pode ser encontrado na Terra: no relâmpago; 
nas lâmpadas fluorescentes; nas luzes neon. E podem 
ser encontradas no espaço: no vento solar, no espaço 
interestelar e intergaláctico. Há cientistas que investigam 
a possibilidade de utilizar propulsão a plasma para 
futuras viagens interestelares. Fonte: INPE 
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