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Não existe um relógio que seja universal, especialmente se tratando de um Relógio de 
Sol, logo, se quisermos um Relógio de Sol que nos indique a hora de forma precisa, 
devemos projetá-lo de acordo com o local onde ele ficará e de acordo com o tamanho 
que se dispõe para construí-lo.  O Relógio de Sol Analêmico é um dos mais precisos por 
seguir essas exigências.

Este modelo de Relógio de Sol possui uma escala 
de  horas  em  formato  de  elipse  e  no  centro  da 
elipse uma outra escala, vertical, com os meses do 
ano.  No  Relógio  de  Sol  analêmico,  o  Gnomo 
(objeto  que  projetará  a  sua  sombra  para  a 
marcação  das  horas)  é  qualquer  pessoa  que  se 
posicionará na escala do centro da elipse.

Dependendo da precisão dos cálculos e do cuidado 
na sua construção e posicionamento, os erros não 
superam 5 minutos.

O modelo analêmico permite identificar o solstício 
de inverno (dia mais curto e noite mais longa do 
ano), que é indicado pela data na parte inferior da 
escala do ciclo anual; e o solstício de verão (dia 
mais  longo  e  noite  mais  curta  do  ano),  que  é 
indicado pela data na parte superior da escala do 
ciclo anual.  Os equinócios (dias em que o dia e 
noite possuem o mesmo tempo de 12 horas, são 
identificados  quando se  cruza  uma linha  central 
cortando de 18h na elipse até 06h, esta linha será o 
ponto  inicial  para  se  desenhar  a  escala  central 
assim como marcador dos equinócios.

Foto: Philippe Huyard - Relógio de Sol Analêmico 
em Saint-Etienne-França

Foto: Willy Leenders - Relógio de Sol em 
Herkenrode - Holanda

O Analema

Se tirássemos fotos do Sol, sempre com a máquina fotográfica fixa e apontando para o 
mesmo lugar e tirarmos a foto sempre num mesmo horário, ao longo do ano, e depois 
sobrepormos as fotos, perceberemos que o Sol faz um movimento aparente, formando 
uma figura, que é demonstrada pela imagem abaixo:



Essa figura parecida com 
um oito é o que se chama 
Analema,  que  é 
justamente  o  movimento 
aparente do Sol.

Montagem: Márlon Pessanha

O Analema se deve a dois fatores:

Primeiro: O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano de sua órbita ao 
redor do Sol.

Segundo: O outro ponto que provoca o analema é o fato da Terra ter uma órbita em 
torno do Sol não como um círculo e sim como uma Elipse.  Fazendo, de acordo com a 
Lei de Kepler, que a velocidade numa proximidade maior do Sol seja também maior.

Esses dois fatores juntos provocam o analema, logo, para um Relógio de Sol que tenha 
precisão, deve ser levado em conta este aparente movimento do Sol.  Isso é exatamente 
o  que  o  Relógio  de  Sol  Analêmico  faz,  tendo  o  gnomo  móvel,  de  forma  que  se 
posicione de acordo com a época do ano.

O Gnomo

Desde  os  povos  da  antiguidade  adquiriu-se  o  hábito  da  marcação  do  tempo.  Na 
antiguidade, um dos métodos para a medição, utilizado pelos gregos e posteriormente 
romanos, era a colocação de uma vareta perpendicular ao solo, e com a observação do 
movimento da sombra da vareta podia-se verificar a passagem do tempo ao longo do 
dia.

Um exemplo possível da trajetória aparente do Sol durante um dia, de 
acordo com uma determinada latitude e uma época do ano.

Um exemplo das sombras do gnomo em 
diversos horários durante o dia.

Este dispositivo simples, uma vareta presa ao solo, é o chamado Gnomo (ou Gnômon), 
que é o primeiro Relógio de Sol, e também ponto central dos Relógios de Sol de hoje 
em dia.



Solstícios e Equinócios

Equinócios

Equinócios,  da palavra  em latim "aequinoctium",  que dizer  "dia igual  à  noite".  Em 
resumo, são datas no ano em que a duração do dia e da noite em qualquer ponto da 
Terra  (com exceção  dos  pólos)  são  iguais.  Trata-se  das  épocas  do  ano em que  os 
hemisférios Norte e Sul são igualmente iluminados.

Os Equinócios ocorrem em duas épocas do ano:

Em 20 ou 21 de março: Assinala o início do outono no hemisfério sul e o inicio da 
primavera no hemisfério norte. 

Em 22 ou 23 de setembro: Marca o início da primavera no hemisfério sul e do outono 
no hemisfério norte.

Em ambas as datas, o Sol está incidindo na altura do equador. Isto faz com que seja 
igual a duração dos dias e das noites nos dois hemisférios.

Solstícios

Solstícios, da palavra em latim "solstitium", que dizer "Sol parado".  Esse nome se deve 
ao fato de que no movimento aparente do Sol, no momento do solstício o Sol parece ter 
parado.  O Solstício são as datas no ano em que ocorre uma diferença máxima entre a 
duração do dia e da noite.  Enquanto em um hemisfério a noite será a maior do ano e o 
dia o maior do ano, no outro hemisfério o dia será o maior do ano enquanto a noite será 
a menor do ano.

Os Solstícios ocorrem em duas épocas do ano:

Entre 21 e 23 de dezembro: Marca o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de 
inverno no hemisfério norte. É a época em que o Sol se encontra na altura do trópico de 
capricórnio. Os dias são mais longos e as noites mais curtas no hemisfério sul enquanto 
no hemisfério norte ocorre o inverso.

Entre 21 e 23 de junho: Marca o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de 
inverno no hemisfério sul. É a época em que o Sol se encontra na altura do trópico de 
câncer. Os dias são mais longos e as noites mais curtas no hemisfério norte enquanto no 
hemisfério sul ocorre o inverso.

Movimento de Translação e as estações do ano

Na figura abaixo pode ser observado:

As posições 1 e 3 da Terra correspondem aos equinócios sendo que 20 ou 21 de março 
marcará o início do outono para o hemisfério  sul e da primavera para o hemisfério 
norte, e 22 ou 23 de setembro marcará o início da primavera para o hemisfério sul e do 
outono para o hemisfério norte.



As posições 2 e 4 da Terra correspondem aos solstícios , sendo que entre 21 e 23 de 
junho marcará o início do verão para o hemisfério norte e do inverno para o hemisfério 
sul, e entre 21 e 23 de dezembro marcará o início do inverno para o hemisfério norte e 
do verão para o hemisfério sul.

Observando no Relógio de Sol:

Exemplo de um Relógio de Sol Analêmico projetado para o hemisfério sul com as indicações dos 
equinócios e Solstícios.



Desenvolvemos um software para auxiliar a construção de um relógio de Sol 
analêmico. É um software gratuito e pode ser acessado no endereço:

http://www.relogiodesol.rg3.net/

O Software foi desenvolvido pela seguinte equipe:

Márlon Caetano Ramos Pessanha
Jorge André F. Machado
Marcelo de Oliveira Souza

O software oferece todas as informações para construção de Relógios de Sol 
Analêmicos. Nas cidades de Campos dos Goytacazes e São João da Barra 
iniciamos em setembro de 2010 um projeto de construção de relógios de 
Sol analêmicos em logradouros públicos e em Escolas. O primeiro relógio de 
Sol analêmico foi construído na Escola Municipal Maria Lúcia.

Incentivamos e sugerimos aos professores que construam Relógios de Sol 
Analêmicos em suas escolas. 

Referências

O programa foi feito a partir da apostila "Relógio de Sol Analêmico" do Prof. Francisco 
de Borja López de Prado.

Referências utilizadas:

• http://www.lapa.ufscar.br/relogiosolar 
• http://www.analematic.com/documents/op.pdf 
• http://www.csulb.edu/~fnewberg/PCTMSummary/FinalPDFs/patrick.PDF 
• http://www.iag.usp.br/siae98/astroinstrum/antigos.htm 
• http://www.observatorio.diadema.com.br/solsticioequinocio.htm 
• http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/aprendendo-basico/estacoes-do-ano/estacoes-do-

ano.htm 

Observações: 

-  Muitas  figuras  demonstrativas  foram feitas  a  partir  de  figuras  existentes  nos  sites 
acima citados.

- O texto acima está disponível para acesso no software que desenvolvemos. 

http://www.relogiodesol.rg3.net/


Softwares Gratuitos para auxiliar a Observação do Céu

Marcelo de Oliveira Souza

O uso de novas tecnologias para o ensino e divulgação da Astronomia e Astronáutica 
permitiu  o  desenvolvimento  de  modernos  softwares  de  auxílio  a  observação  Céu. 
Alguns desses softwares são gratuitos  e são facilmente  encontrados nos sistemas de 
busca  na  internet.  O melhor  desses  softwares  é  o  Stellarium.  Foi  desenvolvido  em 
plataforma aberta e permite que modificações sejam introduzidas pelos usuários. 

Vou  abrir  um espaço  aqui  para  relatar  uma  experiência  que  fizemos.  Nosso  grupo 
desenvolveu  uma  contribuição  ao  software  inserindo  ilustrações  de  algumas 
constelações  indígenas,  tendo  como  base  o  trabalho  desenvolvido  pelo  professor 
Germano  Bruno  Affonso.  Para  os  interessados  em  obter  informações  sobre  esse 
magnífico trabalho desenvolvido pelo professor Germano, algumas referências são:

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/indigenas.pdf
http://staff.on.br/maia/app2_hp/Astronomia_afro-indigena.pdf
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-
guarani_8.html

A partir dessa nossa experiência, recomendamos enfaticamente o uso desse software por 
professores, estudantes e amantes da Astronomia. O Stellarium pode ser encontrado em 
vários endereços na internet. O link do grupo que o desenvolveu é: http://stellarium.org

Há também os softwares desenvolvidos pela Google. Como é o caso do Google Sky. 
Esse software possui uma particularidade importante. Ele tem uma versão que pode ser 
utilizada no sistema operacional Android para smartphone. Assim não é mais necessário 
a  utilização  de  um computador  desktop  ou  um notebook  para  obter  auxílio  para  a 
identificação de algum astro observado no firmamento. Basta ter um smartphone com o 
sistema  Android  instalado  para  pode  utilizar  o  software  Google  Sky.  O  mais 
impressionante é que se o celular tiver GPS e sistema de orientação (bússola interna) o 
software localiza automaticamente as coordenadas do local onde você está. Com essas 
informações  apresenta  a  representação  do céu para a  sua localização.  Um momento 
mágico ocorre quando você move o celular. A representação do Céu que o software 
apresenta  acompanha o seu movimento.  É uma ferramenta moderna e que facilita  o 
desenvolvimento de atividades públicas de observação do Céu.
Existem  outros  softwares  de  Astronomia  disponíveis  para  smartphones.  Há  vários 
softwares com informações sobre as fases da Lua, com dados sobre planetas do sistema 
solar, ... 
Alguns  softwares  não  são  gratuitos.  Mas  há  uma  grande  quantidade  de  softwares 
gratuitos. Inclusive há softwares para outros sistemas operacionais como é o caso do 
Symbian da Nokia, do Windows Mobile e o Mac OS X utilizado no IPhone.    

Abaixo apresento algumas sugestões de softwares para smartphone (em inglês):

Software Sistema Operacional
AstroNavigator Windows Mobile

Pocket Stars Windows Mobile
MicroSky Symbian

http://stellarium.org/
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-guarani_8.html
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-guarani_8.html
http://staff.on.br/maia/app2_hp/Astronomia_afro-indigena.pdf
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/indigenas.pdf


Solum S80 Symbian
Moon Phases Symbian e Android
Mini Sky Map Symbian

Google Sky Android 
Planetaria X Free Android 

Where is Io Android
Moon Widget Android
Iridium Flares Android

Star Map Mac OS X (IPhone)
Star Walk Mac OS X (IPhone)
Sky Gazer Mac OS X (IPhone)

Distant Suns 3 Mac OS X (IPhone)
Star Chart Mac OS X (IPhone)

Go Sky Watch Planetarium Mac OS X (IPhone)

Como é possível perceber a maior parte dos softwares (ou, se preferirem, o termo apps – 
aplicativos – para smartphone é o mais utilizado) por enquanto não possuem versão em 
português.  Novamente um dos destaques é o Google Sky que possui uma excelente 
versão em português.

Para o computador  desktop ou para o notebook há uma quantidade muito maior  de 
softwares disponíveis. Como já apresentei anteriormente um dos destaques é o software 
Stellarium, e o que julgo todos deveriam ter instalado em seus computadores. 
Abaixo indico mais alguns sofwtares gratuitos que podem facilmente ser localizados na 
internet:

Cartas Celestes (Cartes Du Ciel) – programa francês que possui uma excelente versão 
em português. - http://www.stargazing.net/astropc/pindex.html

Celestia – Um software que fornece uma simulação em três dimensões de um passeio 
pelo sistema solar. - http://www.shatters.net/celestia/

Eagle Lander – Software que simula um pouso na Lua. Possui uma apresentação gráfica 
em três dimensões. - http://eaglelander3d.com/

MPL 3D –  Esse  software  tem o  mesmo objetivo  do  Celestia.  Um passeio  em três 
dmensões pelo Universo. - http://www.mpl3d.com/solar.htm

Estas  são  somente  algumas  sugestões.  Sugiro  a  utilização  desses  novos  recursos 
tecnológicos  como  um  suporte  para  o  desenvolvimento  de  atividades  práticas  de 
Observação do Céu.

Boas Observações.
Céu limpo para todos.

http://www.mpl3d.com/solar.htm
http://eaglelander3d.com/
http://www.shatters.net/celestia/
http://www.stargazing.net/astropc/pindex.html


O Julgamento do Macaco...

Marcelo de Oliveira Souza

A fé e a razão (fides et ratio) constituem como que as duas asas pelas quais o espírito 
humano se eleva para a contemplação da verdade.

Papa João Paulo II

Olá!!! Fé... Razão... Fides et ratio... Fé e razão...  O início... A criação... O nascimento... 
O surgimento... Da vida... Divina... Modelo sagrado... Em cada alma... De cada ser... A 
eternidade...  O  Tempo  infinito...  O  Espaço  sem  limites...  O  Universo...  Para  cada 
mente...  Uma  representação...  Para  a  humanidade...  A  busca  permanente  do 
conhecimento... Do entendimento... Da natureza...

Galileu  Galilei  em  22  de  junho  de  1633  recebeu  o  veredito  de  seu  julgamento, 
conduzido pela Igreja Católica, por defender o modelo de Copérnico. Foi informado que 
“...a  proposição  de  que o Sol  é  o  centro  do mundo e  não se  move de  seu  lugar  é 
filosoficamente  absurda  e  falsa  e  formalmente  herética,  porque  é  expressamente 
contrária a Sagrada Escritura. A proposição de que a Terra não é o centro do mundo e 
não está imóvel mas que se move, e também com um movimento diurno, é  igualmente 
absurda e filosoficamente falsa e teologicamente considerada pelo menos errônea na 
fé.” O seu livro “Diálogo sobre os sistemas máximos do mundo” foi proibido e ele foi 
condenado à prisão e a penitência de durante três anos repetir  uma vez por semana os 
sete Salmos penitenciais. 

Em julho  de  1925,  na  cidade  de  Dayton,  no  estado de  Tenesse,   o  professor  John 
Thomas Scope, na época com 25 anos, foi levado a julgamento. Havia sido acusado de 
ter  violado uma lei  estadual  que proibia o ensino da teoria  da evolução nas escolas 
públicas. O jornalista Henry Louis Mencken tornou o julgamento conhecido como o “O 
Julgamento do Macaco” (“The Monkey Trial”).  O advogado de defesa era Clarence 
Darrow, agnóstico e defensor das liberdades individuais (União Norte-Americana pelas 
Liberdades  Civis)  e  Williams  Jennings  Bryan,  conservador  e  candidato  derrotado  à 
presidência, era o advogado de acusação. O debate entre os dois advogados tornou o 
julgamento  mundialmente  conhecido.  Ele  durou  onze  dias  e  foi  o  primeiro  a  ser 
transmitido  por  rádio.  O juiz  John Rauston não  permitiu  que  a  defesa  apresentasse 
cientistas como testemunhas em favor da teoria da evolução.

A seguir apresento alguns trechos do julgamento (em livre tradução):

“A defesa nega que faça parte  de qualquer  movimento  ou conspiração por parte de 
cientistas com o objetivo de destruir a autoridade do Cristianismo ou da Bíblia. A defesa 
nega que tal conspiração exista a não ser na mente do líder evangélico que representa a 
acusação. A defesa mantém que o livro de Gênesis é em parte um hino, em parte uma 
alegoria e o trabalho de interpretações religiosas escritas por homens que acreditavam 
que a terra era plana e de quem não pode ser aceita a autoridade para controlar o ensino 



de ciência em nossas escolas. O propósito direto da defesa é estabelecer a inocência de 
Scope.”

“Agora, eu reivindico, e é a base da defesa que estas coisas que nós estamos mostrando 
são fatos legítimos, tão bem substanciados como a teoria de Copérnico e se isso é assim, 
meritíssimo,  então  nós  dizemos  que  desde  o  seu  começo   esta  lei  é  uma restrição 
irracional à liberdade dos cidadãos e não está inserida no poder de polícia do estado.”

Clarence Darrow no quinto dia de julgamento interrogou diretamente Williams Jennings 
Bryan.

“-Sr. Bryan, você acredita que Eva foi a primeira mulher?

-Sim

- O sr. acredita que ela foi feita literalmente da costela de Adão?

-Sim.

- O sr. já descobriu onde Caim encontrou a sua esposa?

- Não, senhor; Eu deixo que os agnósticos a encontrem.

- O sr. nunca descobriu?

- Eu nunca tentei descobrir.

-O sr. Nunca tentou descobrir?

-Não

- A Bíblia diz que ele encontrou uma, não foi? Havia outras pessoas na Terra naquele 
momento?   

- Eu não posso dizer.

- O sr. não pode dizer. Isso já entrou em sua consideração?   

- Nunca me aborreceu.

- Não havia nenhuma outra pessoa registrada, mas Caim encontrou uma esposa.   

-Isso é o que a Bíblia diz.

- De onde ela veio você não sabe. Tudo bem. A declaração, " E foi a tarde e a manhã, 
o dia primeiro." e "E foi a tarde e a manhã, o dia segundo." significa alguma coisa 
para o sr.?   

- Eu necessariamente não penso que significa um dia de vinte e quatro horas.

- O que o sr. considera que seja?   



- Eu não tentei explicar isto. Se o sr. considerar o segundo capítulo – deixe-me ler o 
livro  (examinando  a  Bíblia).  O  quarto  versículo  do  segundo  capítulo  diz:  “Eis  as 
origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus 
fez a terra e os céus", a palavra "dia" é usada para descrever um período. Eu não vejo 
que  há  alguma necessidade  em interpretar  as  palavras,  "a  noite  e  a  manhã",  como 
necessariamente significando um dia de vinte e quatro horas, "no dia em que o Senhor 
Deus fez a terra e os céus."

- Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, " Chamou Deus ao firmamento céu. E foi 
a  tarde  e  a  manhã,  o  dia  segundo. " não  necessariamente significa vinte e quatro 
horas?   

- Eu necessariamente não penso que significa.   

- O sr. pensa que significa ou não?   

- Eu sei que muitos pensam assim.   

-O que pensa o sr.?   

- Eu penso que não.   

- O sr. pensa que esses dias não dias literais?   

- Eu não penso que eles sejam dias de vinte e quatro horas.   

- O que pensa o sr. sobre isso?   

- Essa é a minha opinião - Eu não sei se minha opinião é melhor nesse assunto do que as 
do que pensam que significa um dia de vinte e quatro horas.   

-Você não pensa isso?   

- Não. Mas eu penso que seria da mesma maneira fácil para o Deus que nós acreditamos 
fazer a Terra em seis dias como em seis anos ou em 6.000.000 anos ou em 600.000.000 
anos. Eu não penso que seja importante se nós acreditamos em um ou no outro.

- O sr. pensa que eram dias literais?   

-  Minha impressão é  que eles  eram períodos,  mas eu não argüiria   contra  qualquer 
pessoa que quer acreditar em dias literais.”

John Thomas Scope foi condenado a pagar uma multa. O julgamento teve uma enorme 
repercussão. Evitou que outros estados adotassem leis parecidas. 

Em agosto de 1999 o Comitê de Educação do estado de Kansas, nos Estados Unidos, 
determinou que os estudantes não fossem testados em seus conhecimentos sobre a teoria 
da evolução. Não houve a proibição da apresentação da teoria da evolução, porém não 
poderia ser avaliado o conhecimento adquirido pelos estudantes. 



Apresento a seguir alguns trechos da carta encíclica “Fides et ratio” (Fé e Razão) do 
Papa João Paulo II. 

“...basta  um  simples  olhar  pela  história  antiga  para  ver  com  toda  a  clareza  como 
surgiram simultaneamente, em diversas partes da terra animadas por culturas diferentes, 
as questões fundamentais que caracterizam o percurso da existência humana: Quem sou 
eu? Donde venho e para onde vou? Porque existe o mal? O que é que existirá depois 
desta vida?”

“São questões que têm a sua fonte comum naquela exigência  de sentido que,  desde 
sempre, urge no coração do homem: da resposta a tais perguntas depende efetivamente a 
orientação que se imprime à existência.”

“A Igreja não é alheia, nem pode sê-lo, a este caminho de pesquisa. Desde que recebeu, 
no  Mistério  Pascal,  o  dom  da  verdade  última  sobre  a  vida  do  homem,  ela  fez-se 
peregrina pelas  estradas do mundo,  para anunciar  que Jesus Cristo é “o caminho,  a 
verdade  e  a  vida”  (Jo 14,  6).  De entre  os  vários  serviços  que  ela  deve  oferecer  à 
humanidade, há um cuja responsabilidade lhe cabe de modo absolutamente peculiar: é a 
diaconia da verdade. Por um lado, esta missão torna a comunidade crente participante 
do esforço comum que a humanidade  realiza  para alcançar  a  verdade,  e,  por  outro, 
obriga-a a empenhar-se no anúncio das certezas adquiridas, ciente todavia de que cada 
verdade alcançada é apenas mais uma etapa rumo àquela verdade plena que se há - de 
manifestar na última revelação de Deus: “Hoje vemos como por um espelho, de maneira 
confusa, mas então veremos face a face. Hoje conheço de maneira imperfeita,  então 
conhecerei exatamente”(Cor 13, 12).”

Céu limpo pra todos.

O Rei dos Planetas...



Marcelo de Oliveira Souza

Olá!!!  Estamos  em um bom período,  no  final  do  mês  de  setembro  e  no  início  de 
outubro, para a Observação dos planetas Vênus e Júpiter. Ambos estão visíveis nesse 
momento no início da noite. Vênus próximo ao ponto cardeal Oeste e Júpiter próximo 
ao ponto cardeal leste. 

Abaixo apresento alguns dados relativos ao planeta Júpiter. 

No início da noite podemos observar uma estrela muito brilhante, próximo ao ponto 
cardeal Leste. É o planeta Júpiter.  Foi observado por Galileu com o auxílio de uma 
luneta. Ele observou quatro luas o orbitando. Io, Callisto, Ganimedes e Europa. Elas 
possuem  diâmetros  equatoriais  de  aproximadamente  3.630km,  4.800km,  5.262  km, 
3138km respectivamente. São luas muito grandes. Ganimedes é a maior lua do Sistema 
Solar.  É maior do que o planeta  Mercúrio!!!  Hoje em dia consideramos que Júpiter 
possui 63 luas!!! A maior parte dessas luas foi  descoberta nos últimos anos. Júpiter 
possui  aproximadamente  142.984 km de  diâmetro  equatorial.  É  um gigante  gasoso. 
Depois de Vênus é ponto mais brilhante do Céu. Excluindo nessa consideração a Lua e 
o Sol. As naves interplanetárias Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Ulysses, Galileu e 
Cassini  se  aproximaram desse  gigantesco  astro.  A Galileo  orbitou  o planeta  Júpiter 
durante oito anos. Ela entrou em órbita em torno do planeta em 1995. Permaneceu em 
órbita até o dia 21 de setembro de 2003. Nesse dia ele se lançou em direção à Júpiter... 
Fim da sua missão e da sua existência... A nave Galileo possibilitou que pudéssemos ter 
informações mais precisas sobre a composição química da atmosfera de Júpiter e sobre 
a estrutura das suas principais luas. O planeta possui na composição de sua atmosfera, 
aproximadamente 90% de Hidrogênio e 10% de Hélio. Há, em uma quantidade muito 
pequena,  indícios da existência  de metano,  água,  amônia e material  sólido (rochas). 
Possui um núcleo sólido de dimensões bem inferiores ao tamanho do planeta. Em sua 
superfície,  parte  externa  de  sua  atmosfera,  há  uma  grande  mancha  vermelha.  Essa 
mancha tem sido observada já há mais 350 de 300 anos. Ela possui uma forma oval e 
tem em torno de 12.000km por 25.00km. É maior do que a Terra!!! Há outras manchas 
menores. Júpiter possui anéis. Os anéis foram descobertos pela primeira vez pela nave 
Voyager 1. São menores do que os anéis de Saturno. 
É  possível  observar,  com o  auxílio  de  um pequeno  telescópio  ou  de  um razoável 
binóculo, as maiores luas (satélites naturais) do planeta Júpiter: Io, Europa, Calisto e 
Ganimedes.  Devido ao  curto tempo que elas  levam para orbitar  o  planeta  podemos 
facilmente  acompanhar  mudanças  nas  suas  posições  em relação  ao  planeta.  Abaixo 
apresento  uma  tabela  (fonte:  NASA  -  Wikipedia)  com  dados  sobre  essas  quatro 
gigantescas luas. 

Lua Diâmetro (km) Raio Orbital (km) Período Orbital 
(dias terrestres)

Io 3.643 421.700 1,77
Europa 3.122 671.034 3,55
Ganimedes 5.262 1.070.412 7,15
Calisto 4.821 1.882.709 16,69
Boas Observações!!! 
Céu limpo para todos.


