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Uma palavra inicial  

Como aficionado pela Astrofotografia planetária de alta resolução, assim como outros 

colegas com o mesmo interesse, na medida em que buscamos aprimorar nossas 

técnicas de registro planetário, aumenta também o interesse pelo conhecimento um 

pouco mais aprofundado das características do que conseguimos registrar, o que 

certamente confere uma nova dimensão e sentido à atividade da astrofotografia HR, 

procurando captar detalhes, características, alterações e efemérides nos planetas do 

Sistema Solar.  

Esta foi a minha principal motivação para preparar o primeiro consolidado em forma 

de resumo de informações e dados que elaborei entre 2012 e 2013 sobre Saturno 

(Conhecendo Saturno em Profundidade) e é a mesma que me levou a preparar agora 

um trabalho similar para Júpiter a partir de 2014. 

Este trabalho não tem a menor pretensão de ser “autoral”, mas sim o resultado de 

leitura e pesquisa cuidadosa, sempre em fontes científicas confiáveis e precisas, a 

consolidação das informações e sua síntese e não contém nenhuma afirmação, 

interpretação ou conclusão pessoal, pois meu conhecimento sobre o gigante gasoso se 

limita ao que eu pude pesquisar, analisar e consolidar da melhor forma possível. As 

fontes consultadas estão relacionadas ao final do trabalho, na Parte II. 

Este ensaio deve também ser entendido como apenas um sumário organizado dos 

aspectos de maior interesse sobre o maior planeta do Sistema Solar, pois o 

conhecimento que a comunidade científica detem hoje sobre ele é bastante amplo e 

vem sendo continuamente aprimorado com novas descobertas e ainda experimentará 

um salto significativo com a Missão Juno, prevista para chegar a Jupiter em Julho/2016 

e que mereceu um capítulo especial neste trabalho. 

Procurei adotar uma linguagem acessível e agradável ao leitor, mas sem fazer 

concessões aos fundamentos científicos dos temas abordados.  

Finalmente, ressalto que todas as contribuições com fundamento científico assim 

como criticas construtivas, para enriquecer e aprimorar este trabalho serão sempre 

benvindas.  

Boa Leitura ! 

Conrado Serodio   

Março 2015 

 

www.conrado737@gmail.com 

www.conrado737.wix.com/astrofotografia 

http://www.conrado737@gmail.com/
http://www.conrado737.wix.com/astrofotografia
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1. Introdução     

 

Na mitologia Romana, Júpiter era o rei dos 

deuses, o deus romano do dia, também 

chamado de Jove (Jovis em latim), muito 

apropriado para o maior dos planetas do 

Sistema Solar. Da mesma forma, os gregos 

da Antiguidade o chamavam de Zeus, rei 

do Pantheon e que supervisionava o 

Universo. 

A observação do planeta Júpiter foi responsável por uma verdadeira revolução em 

1610, quanto à forma como a Humanidade via o Universo e a si própria, quando 

Galileu Galilei descobriu as quatro maiores luas de Júpiter – Io, Europa, Ganimede e 

Calisto, por esta razão chamadas de galelineanas - e que inicialmente ele julgou que 

fossem estrelas.  

Após algumas semanas de observação, Galileu concluiu que não se tratavam de 

estrelas mas sim de satélites naturais de Júpiter que orbitavam o planeta. (v. Parte II - 

Luas de Júpiter). 

Foi a primeira vez em que corpos celestes não eram vistos circundando a Terra, mas 

sim outro astro, dando base à visão de Copérnico de que a Terra não era o centro do 

Universo. 

Assim, quando hoje observamos ou fotografamos este planeta e suas luas, estamos 

testemunhando também o nascimento de uma visão que mudou o conceito da 

Humanidade, do ponto de vista científico, religioso e até sociológico. 

Júpiter é um dos astros mais acompanhados pelos aficionados pela Astronomia e dos 

mais fotografados pelos astrofotógrafos amadores em todo o mundo, não apenas por 

sua beleza, dimensões, luminosidade e facilidade de observação mas principalmente 

pelo caráter extremamente dinâmico e rico de sua atmosfera visível, que apresenta 

alterações significativas em espaços de tempo muito curtos (em termos astronômicos), 

assunto que merece um tópico específico neste pequeno artigo.  

Passamos então a descrever algumas características de interesse do gigante do nosso 

Sistema Solar e um dos alvos preferidos dos astrônomos amadores. 
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2. Principais características planetárias e físico-químicas 

Júpiter é o planeta mais massivo do Sistema Solar, mais de duas vezes a massa de 

todos os demais planetas somados.  

Se Júpiter tivesse 80 vezes mais massa, em tese poderia ter-se tornado uma estrela ao 

invés de um planeta, pois sua atmosfera é razoavelmente similar à do Sol, constituída 

na sua maior parte por hidrogênio molecular (89.8%) e hélio (10,2%), sendo o restante 

por partes menores de metano, amônia, deutério, etano, água, aerossóis de cristais de 

amônia congelada e outros componentes de amônia Alguns cientistas consideram 

Júpiter como uma “quase-estrela”, e que com as 67 luas conhecidas até o momento, 

forma uma espécie de sistema planetário ou miniatura do Sistema Solar.  

Em termos estruturais, é formado por um núcleo denso e pequeno (10 vezes menor 

em termos de massa comparado com a Terra) de composição ainda incerta (v. Capítulo 

10 – A importância da Missão Juno), circundada por uma camada rica em hélio e 

hidrogênio metálico líquido, que se estende por cerca de 80% do diâmetro do planeta 

(aliás, elemento impossível de ser produzido na estrutura e condições da Terra) 

envolvido por uma atmosfera predominantemente composto por hidrogênio 

molecular na forma líquida e gasosa. 

O imenso volume de Júpiter acomodaria cerca de 1.300 Terras ; entretanto, por ser 

predominantemente gasoso, sua massa é apenas 318 vezes maior do que a Terra. Sua 

órbita , levemente elíptica, situa-se a uma distância média de 778.570 km do Sol, 

levando pouco menos de 12 anos terrestres para completar um período orbital. 

Geometricamente é um esferoide achatado, em razão de sua rápida rotação, levando 

apenas 9 horas e 56 minutos para uma rotação axial completa. Seu diâmetro 

equatorial é de 142.984 km , 11 vezes maior do que o da Terra e é cerca de 6,5% 

menor nos polos. 

É um dos objetos mais brilhantes no céu (magnitude visual -2.6 e diâmetro angular de 

44” na oposição) e conhecido desde a antiguidade. Ainda hoje Júpiter permanece 

como um objeto fascinante para todos os observadores, profissionais ou amadores, 

que podem detectar as principais características de sua atmosfera e observar também 

suas luas principais.  

O interesse em Júpiter, entre os astrônomos e a comunidade científica em geral, foi 

reforçado em 1994 quando a maioria dos telescópios baseados na Terra foram 

apontados para o planeta para observar as colisões dos fragmentos do cometa 

Shoemaker Levy 9 contra o planeta. 
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Além do seu aspecto atrativo, Júpiter é um objeto de especial interesse pelos 

planetologistas. Distante cerca de 5.2 UA (unidades astronômicas) do Sol, ele é o mais 

próximo dentre os planetas gigantes. Nos dias atuais, vem crescendo também o 

interesse e os investimentos de entidades científicas para aprofundar a pesquisa e o 

conhecimento sobre o planeta e sobre uma das principais luas de Júpiter – Europa -, 

cujas características a tornam uma potencial fonte de vida fora da Terra. 

 No quadro a seguir, as principais características do planeta: 

Quadro I 

 

 Dados Planetários de Júpiter 

Semieixo Maior 5.2029 UA 

Excentridade 0.0484 

Inclinação 1.204º 

Argumento do Periélio 274.3° 

Longitude do No  Ascendente 100.4° 

Movimento médio 0.083129454° por dia 

Período orbital 11.856523 anos 

Massa 317.83 MT 

Raio Equatorial 11.209 RT 

Inclinação Rotacional 11.23° 

Período Rotacional 9.894 h 

Densidade média 1.31 g/cm-3 

Gravidade relativa a Terra 2.64 X 

Diâmetro equatorial 142.796 km 

Diâmetro polar 133.540 km 

Achatamento 0.062 

Por ser um planeta próximo da Terra, Júpiter é um dos planetas mais estudados tanto 

por telescópios baseados em Terra ou em órbita, como remotamente pelas sondas 

espaciais. A análise dos dados coletados ao longo do tempo veio revelando uma 

atmosfera diâmica e violenta , além de extremamente venenosa. No Quadro II a 

seguir, uma síntese da composição química em termos comparativos com outros 

planetas. 
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Quadro II  

Composição química de Júpiter e de outros planetas 

(Hidrogênio = 1) 

Espécie Júpiter Saturno Urano Netuno 

H2 1 1 1 1 

HD 1.8 x 10-5 2.3 x 10-5 5.5 x 10-5 6.5 x 10-5 

He 0.157 0.03 0.18 0.23 

CH4 2.1 x10-3 4.4 x10-3 2.0 x10-2 4.0 x10-2 

C2H6 4.0 x 10-6 
(0.3-50mb) 

4.0 x 10-6 
(<10 mb) 

- 1.3 x 10-6 
(0.03-1.5 mb) 

 

Além das espécies químicas listadas no Quadro II, ainda são encontrados em Júpiter, 

gases como fosgênio, arsina, monóxido de carbono, amônia e também água. 

 O impacto dos fragmentos do cometa Shoemaker Levy 9 em Julho 1994 em Júpiter, 

permitiu que novas espécies químicas fossem determinadas, conforme o Quadro III a 

seguir . As explosões do impacto espalharam detritos sobre o planeta num diâmetro 

superior ao da Terra e as “cicatrizes” na superfície ficaram visíveis por vários meses 

após a colisão. O telescópio Hubble registrou este impacto, com uma força equivalente 

a 225 mil megatons de TNT e que levantou uma pluma de detritos de mais de 960 

quilômetros de altura.  

Na foto abaixo um registro do Hubble no momento do primeiro impacto de um detrito 

do cometa Shoemaker Levy  9 em Jupiter: 
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Em Maio de 2009, uma missão de astronautas visitou o Hubble para instalar novos 

instrumentos e fazer reparos. Em Julho, quando os engenheiros e cientistas ainda 

estavam realizando testes e ajustes do telescópio reparado, um astrônomo amador 

descobriu uma estranha mancha escura como que arranhando a superfície do planeta.  

 

O gigante gasoso tinha sido novamente golpeado !  Um asteroide desconhecido, com 

uma dimensão estimada de 1 km, tinha atingido imprevistamente Júpiter, formando 

uma onda crescente na região da colisão e uma “cicatriz” com as dimensões do 

Oceano Pacifico.  

 

A equipe do Hubble deixou de lado seu planejamento original de concluir o reparo e 

passou a captar fotos da região do impacto com um dos novos equipamentos 

instalados. O evento era muito singular para ser perdido e tais eventos são de extrema 

importância para aprofundar o conhecimento não apenas do planeta mas do Cosmos 

como um todo. Entre outras descobertas, os estudos decorrentes deste evento 

permitiram concluir que a atmosfera de Júpiter não era tão similar à do Sol, como era 

considerado até então. 

 

É interessante lembrar que este impacto foi acompanhado por inúmeros astrônomos 

amadores e astrofotógrafos em todo o mundo, inclusive no Brasil, com preciosos  

registros fotográficos das marcas deste evento. 

 

Quadro III 

Novas espécies moleculares detectadas em Júpiter 

 por ocasião do impacto do cometa SL9. 

 

Espécie Massa Total (g) 
CO 2.5 x 1014 

H2O 2.0 x 1012 

S2 7 x 1011 

CS2 1.5 x 1011 

CS 5.0 x 1011 

OCS 3 x 1012 

HCN 6 x 1011 

NH3 1 x 1013 

PH3 ? 
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3. A complexidade da atmosfera de Júpiter 

A superfície visível de Júpiter é caracterizada por um conjunto de faixas paralelas ao 

equador, com dois tipos básicos : as Zonas, (Zones) com coloração mais clara e os 

Cinturões, (Belts) mais escuros. Esta superfície, além de complexa é extremamente 

dinâmica, como abordamos neste capítulo. 

 

 
 

NOTAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS REGIÕES ESPECÍFICAS 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jupiter_cloud_bands.svg
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A Zona Equatorial (EZ), mais larga, se estende entre as latitudes 7°S a 7°N . Acima e 

abaixo da EZ, encontramos os cinturões equatoriais norte e sul (NEB e SEB) 

estendendo-se a 18°N e 18°S. Mais afastados do equador, situam-se as Zonas Tropicais 

Norte e Sul (NTrZ e STrZ). A alternância de padrões entre Zonas e Cinturões prossegue 

em direção às regiões polares até a latitude de 50°, a partir de onde sua aparência 

visível torna-se pouco perceptível , embora ela continue até as latitudes de 80° N e S. 

 

A diferença na aparência das Zonas e Cinturões é devida à diferença na opacidade das 

nuvens. A concentração de amônia é mais alta nas Zonas, o que leva à aparência de 

nuvens densas de amônia sob a forma de cristais de gelo em altitudes maiores, 

resultando em cores mais claras. Já nos Cinturões, as nuvens são menos espessas e 

localizadas em altitudes menores. A parte superior (troposfera) é mais fria nas Zonas e 

mais quente nos Cinturões.  

 

O conhecimento preciso dos elementos químicos que conferem os múltiplos tons e 

cores das Zonas e Cinturões ainda não é completo, sendo objeto de estudos mais 

aprofundados , mas já é sabido que  inclui compostos complexos de enxofre, fosforo e 

carbono. 

 

As faixas jovianas são formadas pela ação de fluxos atmosféricos localizados (ventos), 

denominados como jatos. Os jatos que sopram no sentido Leste são encontrados na 

transição das Zonas com os Cinturões (afastando-se do equador), enquanto aqueles no 

sentido Oeste (retrógrados) marcam a transição dos Cinturões para as Zonas. 

 

Estes padrões de velocidade do fluxo significam que os ventos das Zonas se reduzem 

nos Cinturões e aumentam nas Zonas do equador em direção ao polo. Assim, as 

correntes de vento nos Cinturões são ciclônicas enquanto nas Zonas são anticiclonicas. 

A única exceção é a EZ, com uma forte corrente no sentido Leste cujo menor valor de 

velocidade ocorre exatamente no equador do planeta. 

As velocidades dos jatos em Júpiter são elevadas, superando 100 m/s (360 km/h). 

Estes jatos correspondem a nuvens de amônia a uma pressão de 0.7 a 1.0 bar. 

 

No quadro a seguir, um gráfico da distribuição das velocidades dos jatos na atmosfera 

de Júpiter, detectadas pelas sondas Voyager e Cassini. 

 

velocidade dos jatos X latitude 
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A teoria atualmente aceita até o momento sobre estes distintos movimentos dos 

fluxos atmosféricos é de que as Zonas são regiões de elevação atmosférica, enquanto 

os Cinturões são regiões de movimento descendente da atmosfera.  

A atmosfera rica em amônia se eleva nas Zonas, se expande e ao resfriar, forma 

nuvens altas e densas. Nos Cinturões, o sentido é descendente, aquecendo por 

compressão adiabática, fazendo com que as nuvens de amônia evaporem, revelando 

então as nuvens escuras mais abaixo.  

A circulação na atmosfera de Júpiter é bastante diferente daquela observada na Terra : 

o interior de Júpiter é fluido e até onde chega hoje o conhecimento humano, não se 

comprovou ainda haver uma superfície sólida . Assim, as correntes de convecção 

podem ocorrer apenas através do envelope molecular externo.  

Entretanto, as teorias atualmente aceitas ainda não chegaram a explicações 

conclusivas sobre a origem de alguns fatos importantes tais como : i) a existência de 

faixas estreitas e estáveis ii) o fato das correntes de jato serem simétricas em relação 

ao equador do planeta.iii) a forte corrente de jato observada no equador iv) a origem e 

persistência de grandes vórtices tais como a GMV.  

Quanto à origem desta dinâmica, existem duas correntes científicas básicas , a  

chamada “teoria superficial” e a “teoria profunda” (no sentido estrito das palavras) : 

A primeira argumenta que a circulação está essencialmente restrita a uma fina camada 

mais externa do planeta, que se sobrepõe a um interior estável. A segunda postula que 

os fluxos atmosféricos são apenas uma manifestação na superfície da circulação mais 

profunda e com origem no envelope molecular de Júpiter. Como ambas as teorias tem 

seus pros e contras, grande parte dos cientistas planetários acredita que a teoria real 

incluirá elementos dos dois modelos. 

 

 

  



° 

Pág 12/23 

 

4. Algumas características específicas das faixas 

A NEB é um dos cinturões ativos do planeta, caracterizado por ovais brancas (anticiclonicas) e 

“naves” (barges) ciclônicas escuras, conhecidas como ovais marrons; as ovais brancas 

normalmente se formam mais ao Norte do que as marrons. Estas formações não são 

permanentes, surgindo e desaparecendo ao longo do tempo. Assim como a SEB, a NEB tem 

mostrado períodos de esmaecimento e posterior ressurgimento (numa escala de tempo de 25 

anos). 

 Já a região equatorial (EZ) é uma das mais estáveis , em termos de latitude e de atividade. A 

borda Norte da EZ por vezes apresenta plumas espetaculares que se direcionam no sentido 

Sudoeste, associados a características escuras e quentes conhecidas como festões.  

A região tropical Sul inclui a SEB e a STrZ  e é sem duvida a mais ativa do planeta, por estar sob 

o efeito do mais forte jato retrogrado de Júpiter. A SEB é normalmente o cinturão mais largo e 

mais escuro e por vezes é dividido por uma Zona (SEBZ). Ocorre também de desaparecer quase 

totalmente em ciclos que variam de 3 a 15 anos para ressurgir novamente (conhecido como 

Ciclo de Ressurgimento da SEB). 

O evento mais recente destas mudanças mais significativas observado foi em Maio de 2010, 

como mostram as fotos obtidas pelo Hubble  : 

                                                 

                        2009               2010 

Outra característica da SEB é um longo trem de perturbações ciclônicas que seguem a GMV . 

Assim como a NTropZ, a STropZ é uma das regiões mais destacadas do planeta , não apenas 

por conter a GMV , mas por ocasionalmente dar lugar a uma perturbação sul-tropical uma 

divisão da Zona que pode durar por longos periodos de tempo. (a mais conhecida durou de 

1901 a 1939). 

 A região temperada Sul (STB), é outro cinturão proeminente , apresentando ovais brancas de 

longa duração , algumas das quais ao final se uniram formando a famosa Oval BA, ou “Red 

Junior”  

Há outras características de Júpiter que são temporárias ou de difícil observação com 

telescópios terrestres. A SSTB é de difícil definição (assim como a NNTR) e só podem ser 

observadas com grandes telescópios (ou telescópios espaciais )  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jupiter_on_2009-07-23_(captured_by_the_Hubble_Space_Telescope).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jupiter_on_2010-06-07_(captured_by_the_Hubble_Space_Telescope).jpg
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5. A Grande Mancha Vermelha  

 

A GMV – Grande Mancha Vermelha (GRS) , é uma das características mais destacadas 

de Júpiter. Trata-se de uma tempestade gigante, como um tornado , avistada há mais 

de 300 anos, em forma de elipse. Na parte mais larga, a GMV tem um diâmetro 3 vezes 

o da Terra.  

 

Sua borda gira em volta do centro a uma velocidade de aprox. 360 km/hora no sentido 

anti-horário. A coloração da tempestade usualmente varia do vermelho-tijolo para um 

marrom-claro e é devida à presença de enxofre e fósforo nos cristais de amônia no 

núcleo da alta atmosfera de Júpiter. Ao longo do tempo (em larga escala) tem-se 

registrado períodos em que a GMV aparece bem destacada e em outros bastante 

reduzida, não havendo ainda uma teoria conclusiva sobre a razão desta variação de 

intensidade. 

 

Há porém teorias atuais bastante fundamentadas de que a GMV se “alimenta” 

continuamente de vórtices ciclônicos e anticiclonicos na sua proximidade, que vão 

sendo “engolidos” ou incorporados à ela. 

Na figura abaixo, uma representação esquemática da meteorologia Joviana nas 

vizinhanças da GMV. O ar Joviano normal sobe na coluna a esquerda e forma nuvens. 

Após condensação e precipitação, este ar é depletado de seus voláteis condensáveis. 

Este ar seco desce e à medida que alcança camadas mais profundas, vai sendo 

enriquecido com os voláteis condensáveis, voltando a alimentar o ciclo.  
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6. Temperatura e campo magnético 

A temperatura exterior de Júpiter, próximo ao topo da camada de nuvens é em torno 

de 145° Celsius negativos. Já próximo ao centro do planeta, a temperatura é estimada 

em 24.000° Celsius positivos, superior à da superfície do Sol. Júpiter também irradia 

quase duas vezes mais calor do que recebe do Sol, em razão da elevada compressão de 

seu núcleo. 

Júpiter possui um campo magnético extraordinariamente intenso , o maior entre todos 

os planetas, sendo seu momento magnético cerca de 20.000 vezes mais forte do que o 

da Terra. A magnetosfera de Júpiter se estende por quase 6 milhões de quilômetros 

em direção ao Sol e cerca de 6 bilhões de quilômetros na direção oposta, atingindo a 

orbita de Saturno. Esta magnetosfera atrai partículas eletricamente carregadas 

formando um anel de elétrons e outras partículas com carga que se chocam 

regularmente com as luas de Júpiter, com um nível de radiação 1.000 vezes superior 

ao nível letal para o ser humano. (chegou a danificar sondas espaciais fortemente 

protegidas como a sonda Galileo da NASA.) 

A magnetosfera de Jupiter é uma estrutura complexa e bastante distinta da 

magnetosfera da Terra, conforme a ilustração a seguir .O campo magnético joviano é 

gerado por distintas fontes, incluindo a circulação de fluido no nucleo do planeta, as 

correntes elétricas no plasma que o circunda e o fluxo de correntes nos limites da 

própria magnetosfera. A magnetosfera está envolvida pelo plasma dos ventos solares. 

que carrega o campo magnético interplanetário.  

 

Magnetosfera de Jupiter e interação com os ventos solares e com a lua  Io 

Júpiter emite ondas de radio fortes o suficiente para serem detectadas na Terra. Estas 

ondas ocorrem de duas formas – a mais forte delas ocorre quando Io, a lua mais 

próxima, passa sobre certas regiões do campo magnético do planeta e também com a 

contínua radiação da superfície de Júpiter e das partículas de alta energia de seus 

cinturões de radiação. 
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7. As auroras de Júpiter e interação com suas luas.  

Júpiter exibe auroras brilhantes e persistentes em torno de ambos os polos.  

Diferentemente das auroras boreais terrestres, que são transitórias e ocorrem apenas 

quando da maior intensidade da atividade solar, as auroras de Júpiter são 

permanentes, variando de intensidade de um dia para outro..  

Elas são formadas por três componentes básicos :  

i) As ovais principais, que são brilhantes, estreitas (menos de 1.000 km de largura), 

localizadas a aproximadamente 16 ° dos polos magnéticos.   

ii) Os spots aurorais dos satélites de Júpiter, que correspondem ao “rastro” das linhas 

de campo magnético que conectam a ionosfera de Júpiter com as das suas luas 

maiores e 

iii) Emissões polares transientes situadas entre as ovais principais. 

 

As emissões aurorais são detectadas em quase toda a faixa do espectro, desde os 

comprimentos de onda de rádio até os do raio X, mas elas são mais brilhantes na faixa 

do infravermelho intermediário (3–4 μm and 7–14 μm) e na região do espectro que 

corresponde ao ultravioleta profundo (80–180 μm)  

As imagens do Hubble mostradas a seguir revelaram alterações nas emissões aurorais 

de Júpiter e mostram o modo como pequenas manchas aurorais um pouco além dos 

anéis de emissão estão ligadas à Io, a lua vulcânica do planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hawastsoc.org/solar/cap/jup/jupaur.htm
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A parte superior mostra os efeitos das emissões de Io. A imagem à esquerda mostra o 

modo como Io e Júpiter estão ligadas por uma corrente elétrica invisível de partículas 

carregadas denominada como tubo de fluxo. As partículas, ejetadas de Io por erupções 

vulcânicas, fluem pelas linhas do campo magnético de Júpiter, que se alinha por Io até 

aos pólos magnéticos norte e sul.  

A imagem superior direita mostra as emissões aurorais de Júpiter nos pólos norte e 

sul. Logo a seguir a estas emissões estão as manchas aurorais chamadas "pegadas". As 

manchas são criadas quando as partículas do tubo de fluxo de Io atingem a atmosfera 

superior de Júpiter e interagem com o gás hidrogênio, tornando-o fluorescente.  

As duas imagens ultravioleta na parte inferior da figura mostram como as emissões 

aurorais mudam no brilho e na estrutura durante a rotação de Júpiter.  

Estas imagens em cor falsa também mostram como o campo magnético está afastado 

do eixo de rotação de Júpiter 10 a 15 graus. Na imagem do lado direito, a emissão 

auroral do norte está elevando-se no lado esquerdo; a oval auroral do sul está 

começando a baixar. A imagem da esquerda, obtida numa data diferente, mostra uma 

vista completa da aurora de norte, com uma forte emissão dentro da oval auroral 

principal. 

  

8. Os anéis de Júpiter  

Nos anos 70, a missão da espaçonave Voyager 1, a primeira a visitar o planeta em 1979 

surpreendentemente descobriu a existência de três anéis em Jupiter , até então 

desconhecidos . 

Diferentemente dos anéis brilhantes e gelados de Saturno, (que foram avistados pela 

primeira vez por Galileu em 1610) os anéis de Jupiter são estruturas tênues e formados 

basicamente por poeira microscópica e detritos  

O sistema de anéis de Jupiter tem três componentes principais : um par de anéis 

externos muito fracos , chamados de gossamer rings (em razão da sua transparência), 

com cerca de 90 mil km de largura ; um anel plano principal de 6.500 km de largura e 

cerca de 30 km de espessura, e um anel interno mais espesso, chamado de halo, como 

mostra a figura esquemática (sem escala) a seguir   
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Os anéis aparentemente foram criados por partículas de detritos e poeira, com 

diâmetro estimado de menos de 10 microns, lançados pelo impacto das pequenas luas 

que orbitam naquela região. Os gossamer rings delimitam a orbita das luas Almatea e 

Thebe e as luas Adrastea e Metis adentram a borda exterior do anel principal.  

O halo em forma de rosquinha (donut) tem uma espessura aproximada entre 20 mil a 

40 mil quilômetros, embora a maior parte do seu material de constituição se 

concentre em poucas centenas de quilômetros. Considera-se que seu formato é devido 

ás forças eletromagnéticas da magnetosfera de Jupiter atuando sobre as partículas de 

poeira que o compõe, essencialmente o mesmo material que compõe o anel principal.   

 

9. Impacto gravitacional de Jupiter no Sistema Solar.  
    (O guardião silencioso ?) 

Sendo um dos corpos celetes mais massivos do Sistema Solar , o segundo após o Sol,  a 

força gravitacional de Jupiter ( gjup = 24,8m/s2) certamente é parcialmente 

responsável pelo arranjo de nosso Sistema e possivelmente foi responsável por 

“empurrar” Netuno e Urano até sua posição atual.   

Até poucos anos atrás, a teoria aceita como absoluta, embora carecendo de uma 

fundamentação matemática mais robusta, era a de que os campos gravitacionais de  

Jupiter, assim como Saturno formariam uma espécie de barragem contra detritos e 

corpos celestes maiores, “protegendo” os planetas interiores , desde os primórdios da 

formação do Sistema e que seu efeito persistiria até os dias atuais.  
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Entretanto, estudos mais recentes com modelagem matemática mais avançada ( J. 

Horner e B. W. Jones em  International Journal of Astrobiology ) indicaram que esta 

“proteção” é relativa e depende do tipo de objeto celeste : para asteroides e cometas 

de período curto, a ação da força gravitacional de Jupiter na verdade empurra-os em 

direção aos planetas interiores, incluindo naturalmente a Terra. Já para os cometas de 

longo período, cujos efeitos seriam mais danosos no caso de impacto, de fato as forças 

gravitacionais de Jupiter agem como um cinturão de proteção. 

 

10. Missões a Jupiter e suas descobertas .  

Um total de 8 espaçonaves já visitou Jupiter, seja como missões específicas tendo 

como alvo principal o planeta, seja como parte de outras missões a outras regiões do 

espaço. 

No quadro a seguir as missões em ordem cronológica, cujos objetivos e realizações 

estão sumarizadas na sequencia (Fonte – NASA/Caltech) 

A Missão Juno, em andamento - e que pode ser acompanhada através do aplicativo do 

site da NASA – NASA´s Eyes - é naturalmente a missão que carrega a tecnologia mais 

avançada para o estudo do planeta, Suas caracteristicas e objetivos estão descritos no 

Capítulo 11 a seguir. 

 MISSÕES A JUPITER  

Missão Data lançamento Data chegada ou sobrevôo 
em Jupiter 

Pioneer 10 02 Mar 1972 13 Jun 1973 

Pioneer 11 05 Abril 1973 03 Dez 1974 

Voyager 1 20 Ago 1977 09 Jul 1979 

Voyager 1 05 Set 1977 05 Mar 1979 

Galileo 08 Out 1989 07 Dez 1995 

Ulysses 06 Out 1990 26 Jun 1994 

Cassini 15 Out 1997 30 Dez 2000 

New Horizons 19 Jan 2006 28 Fev 2007 

Juno (em andamento) 05 Ago 2011 04 Jul 2016 
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Alguns detalhes sobre as missões anteriores : 

A Pioneer 10 foi a primeira espaçonave a atingir Jupiter e em 1974, a Pioneer 11 

passou a 43.000 km do planeta em sua jornada em direção a Saturno. Seguiram-se 

duas missões Voyager em 1979. As Voyager realizaram uma série de descobertas, 

incluindo a existência do sistema de anéis de Jupiter, várias novas luas e a constatação 

da forte atividade vulcânica em Io. A Voyager 1 e 2 forneceram os elementos 

necessários para que os astrônomos elaborassem o primeiro mapa detalhado dos 

satélites galileanos, descobrindo vulcões de enxofre em Io e detectando fortíssimas 

descargas atmoesféricas nas nuvens do planeta. 

A sonda Ulysses sobrevoou Jupiter por duas vezes como parte de sua missão de estudo 

do Sol, na primeira vez em fevereiro de 1994 e novamente em 2003-2004.   

A sonda Galileo lançada em 18 de outubro de 1989 chegou a Jupiter em 7 de 

dezembro de 1995 e passou 8 anos observando e colhendo dados sobre o planeta, sua 

luas e anéis , incluindo o lançamento de uma sonda para o interior da atmosfera de 

Jupiter, o que permitiu medir com precisão sua a composição. 

Em sua rota, passou próxima aos asteróides Faspra and Ida e descobriu a ultima lua 

conhecida até o momento - Dactyl.  A missão foi completada em setembro de 2003 , 

quando o a fonte de energia da sonda se esgotou e ela foi lançada intencionalmente 

em direção ao planeta e destruída, para evitar um possível choque com a lua Europa e 

consequente contaminação, pela consideração de que em seu oceano possa existir 

condições de suporte à vida.   

As observações mais recentes vieram da missão New Horizons , que passou por Jupiter 

em fevereiro de 2007 em sua rota a Plutão e para além dos limites do Sistema Solar.  

A Pioneer 10 revelou a intensidade do risco dos cinturões de radiação de Jupiter, 

enquanto a Pioneer 11 forneceu dados importantes sobre a GMV além de fotos em 

grande aproximação das regiões polares.  

A sonda Ulysses permitiu descobrir que os ventos solares tem um impacto muito maior 

sobre a magnetosfera de Jupiter do que era considerado até então. A missão New 

Horizons por sua vez registrou fotos em grande aproximação do planeta e de suas luas 

maiores. 
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11. A importância da Missão JUNO – desvendando Jupiter  
       em profundidade 

Em agosto de 2011 foi lançada a espaçonave Juno, com a previsão de orbitar Jupiter 

em julho de 2016, para uma missão de um ano. A missão é feita em colaboração 

tecnológica com vários paises, entre os quais a Dinamarca, Suécia, Itália, que 

desenvolveram e forneceram alguns equipamentos de alta tecnologia e sistemas 

críticos para o êxito da missão.  

 

Concepção artística da sonda Juno 

A NASA considera que conhecer a história do gigante gasoso significa conhecer a 

história de todo o Sistema Solar.  

Em essência, o principal objetivo da missão é o de entender a origem e evolução de 

Jupiter. Sob a densa cobertura de nuvens, os cientistas estão convictos de que Jupiter 

guarda os segredos dos processos e condições fundamentais que governaram o 

Sistema Solar durante sua formação.  

Partindo de um exemplo básico de um planeta gigante, Jupiter também poderá 

fornecer conhecimentos essenciais para o entendimento dos sistemas planetários que 

estão sendo observados e estudados , orbitando ao redor de outras estrelas. 
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Os objetivos científicos primordiais desta missão são :  

 Estudo da origem : 

Determinar a abundancia de água e de um limite superior do possivel nucleo sólido do 

planeta, para definir qual a teoria correta da origem do interior do planeta. Entender 

sua  estrutira interior e como seu material mais profundo se move dentro do planeta, 

mapeando seus campos magnéticos e gravitacionais. 

 Estudo da atmosfera 

Mapear as variações na composição atmosférica, temperature, opacidade das nuvens 

e sua dinâmica, em profundidades tais que atinjam mais do que 100 bars, em todas as 

latitudes. 

 Estudo da  magnetofera  

Caracterizar e explorar a estrutura tridimensional da magmetosfera polar e das 

auroras. O objetivo global da missão Juno é aperfeiçoar o entendimento sobre o 

sistema solar, mediante o entendimento da origem e evolução de Jupiter, o que 

remete a objetivos centrais de 3 divisões científicas da NASA – Sistema Solar 

(Planetário), Sistema Terra-Sol (Heliofísica) e Universo (Astrofisica) . 

Equipamentos e tecnologia : 

Para atingir estes objetivos, a Missão Juno está equipada com um conjunto de 29 

sensores , que coletarão dados para nove pacotes de instrumentos científicos a bordo , 

de alta tecnologia sendo eles : 

Gravity Science 

Um experimento que permitirá medir com precisão o campo gravitacional de Jupiter e 

revelar sua estrutura interna . 

Magnetometer (MAG) 

O Magnetometro permitirá criar um mapa tridimensional detalhado do campo 

magnético de Jupiter . 

Microwave Radiometer (MWR) 

O medidor de radiação de microondas pesquisará  a parte inferior das nuvens de 

Jupiter fornecendo dados sobre a estrutura, movimento e composição química numa 

profundidade de 500 km abaixo das nuvens visíveis e a uma pressão equivalente a 

1.000 atmosferas. Foi projetadopara medir as micro-ondas em seis níveis distintos de 

profundidade. 
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Jupiter Energetic Particle Detector Instrument (JEDI) 

O detector de partículas energizadas medirá o comportamente do fluxo de partículas 

no espaço e estudará como elas interagem com o campo magnético de Jupiter e 

operará de forma associada com os sistemas  JADE e Waves (abaixo) .  

Jovian Auroral Distributions Experiment (JADE) 

O experimento de distribuição das auroras jovianas trabalhará em conjunto com os 

demais instrumentos da Juno para identificar as particulas e processos que produzem 

as excepcionais auroras do planeta.  Quando Juno fizer um sobrevôo sobre as auroras, 

o JADE será capaz de caracterizar as partículas que se dirigem para as linhas do campo 

magnético e que colidem com a atmosfera de Jupiter. 

Waves 

Este instrument medirá as ondas de radio e de plasma na magnetosfera de Jupiter , 

auxiliando no entendimento das interações entre o campo magnético, a atmosfera e a 

magnetosfera. 

Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVS) 

O espectógrafo de imagens UV registrará imagens das auroras de Jupiter na faixa do 

ultraviolet. Trabalhando em conjunto com o JADE e o JEDI, o UVS auxiliará o 

entendimento da relação entre as auroras, o luxo de partículas que as geram e a 

magnetosfera como um todo. 

 

Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) 

O mapeador infravermelho de auroras jovianas estudará a atmosfera de Jupiter no 

interior das auroras e ao seu redor,  auxiliando um maior entendimento sobre as 

interações entre as auroras, o campo magnético e a magnetosfera.  O JIRAM colherá 

dados entre 50 a 70 km abaixo das nuvens mais altas, onde a pressão é cerca de 7 

vezes a pressão atmosférica na Terra ao nível do mar. 

JunoCam 

A JunoCam registrará fotos coloridas na faixa da luz visivel  nas camadas de nuvens 

superiors de Jupiter, fornecendo  vistas de  grande campo de sua atmosfera e polos.  A 

JunoCam foi concebida  dentro de um esforço para atingir o publico, que poderá  

estará envolvido no desenvolvimento de imagens a partir de dados brutos (RAW) e 

mesmo definiir quais áreas de Jupiter devem ser registradas. A JunoCam conta com 

uma lente principal de 58° de campo e capturará as imagens varrendo o campo 

enquanto a sonda gira ao redor do planeta, permitindo obter imagens de 360°, com 

uma resolução entre 2 a 3 km por pixel. A JunoCam foi desenvolvida a partir da 

tecnologia utilizada pelo laboratório da Mars Science, Odissey e Mars Reconnnaissance 

Orbiter.  
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Com este conjunto de instrumentos científicos, a Missão Juno , além de responder a 

inúmeras perguntas sobre características específicas de Jupiter, representará um 

enorme passo adiante para o entendimento de como os planetas gigantes foram 

formados e qual o papel deles no arranjo geral do Sistema Solar. 

 
------------ o ------------- 

 
 

  
 
Continua na PARTE II :  

 

12. A contribuição dos astrônomos amadores nas descobertas sobre Júpiter. 

13. As luas de Júpiter. 

14. Comentários finais e referencias bibliográficas 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


