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Depois de uma complexa e arriscada operação, a 
sonda Curiosity pousa em Marte.  Veja o que este 
“milagre da engenharia” de 2,5 bilhões de dólares 
encontrou no planeta vermelho. A sonda Curiosity 
é a mais moderna e a mais bem equipada sonda a 

aterrar em Marte. Ela é capaz de colher, pulverizar, triturar e explodir 
com um laser as amostras de solo e rocha que são analisadas em um 
laboratório interno

Gabriela Neto lacerda e 
Priscila saNtos

A Curiosidade  
chegou a Marte

Sonda Curiosity
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A viagem
Depois de viajar oito meses fi-

nalmente estou chegando a Mar-
te. Apesar de ter feito uma lon-
ga viagem, estou animado para 
cumprir a missão à qual fui de-
signado. Não é todo dia que 
temos a oportunidade de 
visitar outro planeta. 
Só não imaginava 
que fosse tão frio. 
Nem cheguei e 
já quero o meu 
casaco. Ah! 
Deixa eu me 
apresentar. 
Sou Curiosi-
ty, o último 
e o maior 
dos quatros 
j ipes - robôs 
marcianos da 
Agência Nacio-
nal Americana 
(NASA). �ara nas- �ara nas-
cer, foi preciso um 
investimento de 2,5 
bilhões de dólares. Sou o 
bebê mais caro do mundo! 
Movido a plutônio, peso uma 
tonelada e tenho 2,7 metros de 
altura. Um cara tão grande e pe-
sado como eu percorre apenas 
100 metros por dia. Não há dieta 
que resolva! Sou um robô, não 
emagreço. No lugar da retina, te-
nho quatro câmeras que me per-
mitem ver os obstáculos à frente. 
Cada passo, um flash! 

Estou aqui para mostrar tudo 
do planeta vermelho. Não vim 
atrás de marcianos. Fui conce-
bido para investigar indícios da 
existência de vida em Marte. A 

primeira coisa que eu vejo antes 
de aterrissar são as formações de 
Albedo* Clássicas, regiões claras 
e escuras que envolvem o plane-
ta. Logo depois o que me chama 
atenção é o Valles Marineris, 
uma formação geológica que

daqui do espaço mais parece um 
corte na superfície do planeta. 

Estou cada vez mais perto e 
o momento do pouso é sempre 
tenso. Estou nervoso. Finalmen-
te vou aterrissar! Marquem essa 
data: 06 de agosto de 2012! O 
dia em que cheguei a Marte! 
Momento histórico! 

Marte é muito parecido com 
a Terra antes de ser habitada, 
apesar de ser um deserto gélido 
e constantemente bombardeado 
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por radiação. Aqui tem atmos-
fera, gelo nos polos, mudanças 
sazonais e os mesmos padrões 
climáticos. Não tem água como 
na Terra. Não há mares, portan-
to não traga roupa de banho. 
Mas, em algumas regiões há 
ventos matutinos e vespertinos 
similares às maresias do mar 

terrestre. O clima é muito 
seco e tem muita poeira. 

É tanta poeira que na 
minha primeira se-

mana passei por 
uma tempesta-

de tenebrosa. 
Foi muito di-
fícil aguen-
tar o calor 
que fez, pois 
o vendaval 
elevou a 
temperatura 
da atmosfera 

em 30ºC. 
Uma das ca-

racterísticas das 
tempestades de 

poeira daqui é que 
elas levantam finas 

partículas na atmosfera 
formando nuvens. Essas nu-

vens são muito opacas e só po-
dem ser vistas quando a luz solar 
reflete contra a escuridão do céu 
noturno. As nuvens se parecem 
com as nuvens da mesosfera 
terrestre, que ficam a 80 km de 
altura. As nuvens marcianas são 
formadas de gás carbônico. Ain-
da não consegui definir com pre-
cisão a temperatura. Geralmente 
não chega a 20ºC, mas devemos 
levar em conta as particularida-
des regionais do planeta. Em al-
guns dias a temperatura chegou 
a -140ºC.
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Cratera de Gale
Em 2011 a NASA queria que 

eu explorasse essa cratera, com 
o objetivo de encontrar sinais de 
vida no planeta. Quando aqui 
cheguei, descobri que Gale é 
muito promissora. Um mês de-
pois de estudá-la me dei conta 
de que ela é um antigo leito flu-
vial. A Cratera de Gale possui 
aproximadamente 150 km de 
diâmetro e sua idade pode che-
gar a quatro bilhões de anos.

As luas de Marte
Marte tem duas luas: Fobos e 

Deimos. Seus nomes vêm do gre-
go e significam medo e pânico, 
respectivamente. Na mitologia 
grega, Fobos e Deimos são os fi-
lhos de Ares (Marte na mitolo-
gia romana), o deus da guerra. 

Fobos é a maior lua de Marte, 
com um raio médio de 11,1 km 
e está mais próxima do planeta-
-mãe (menos de seis mil quilô-
metros acima da superfície mar-
ciana). Ela é mais rápida do que 
a rotação marciana, o que me 
faz ver o sol «nascer» e se pôr três 
vezes ao dia.Fobos possui uma 
cratera, a Stickney, com cerca 
de 10 quilômetros de diâmetro. 
Astrônomos acreditam que o 
satélite era provavelmente um 
asteroide que foi capturado pela 
força da gravidade do planeta. 
O impacto que provocou cau-
sou grandes estragos em Fobos, 
que seria inicialmente muito 
maior. As estrias que irradiam 
da cratera são provavelmente 
vestígios dessa destruição. Uma 
curiosidade a respeito de Fobos, 
é que não pode ser visto do ex-
tremo norte nem do extremo sul 
de Marte, porque sua órbita é 

alinhada à Linha do Equador.
Já Deimos é menor e mais 

afastada de Marte. É também a 
menor lua do Sistema Solar. Tem 
um raio médio de 6,2 km e uma 
velocidade de 5,6 m/s (20 km/h). 
Além disso, esta lua leva 30,3 
horas para girar em torno de 
Marte, com uma velocidade or-
bital de 1.35 km/s. Deimos tem 
um formato bastante irregular e 
assim como Fobos, pode ter sido 
um asteroide, que ao chocar-se 
com a órbita de Júpiter acabou 
por ser capturado pela gravida-
de de Marte.

Geografia 
Também conhecida por aero-

grafia*, a geografia marciana é 
baseada na geografia física da 
Terra, ou seja, as características 
físicas e as representações carto-
gráficas. Sua topografia destaca-
-se pela dicotomia norte/sul. O 
norte é formado por planícies 
retilíneas cobertas de lavas, em 
contraste com os terrenos monta-
nhosos do sul, escavados e povo-
ados de crateras de impacto*.

Vulcões 
Em Marte há 22 vulcões, o 

maior deles é o Monte Olim-
po, também conhecido por seu 
nome em latim: Olympus Mons. 
É um vulcão extinto, sendo o 
maior do Sistema Solar. Ele er-
gue-se a 27 km acima do nível 
médio da superfície marciana, 
sendo três vezes mais alto que 
o Monte Everest. Sua base esten-
de-se por aproximadamente 620 
quilômetros e sua caldeira tem 
dimensões de 85 km por 60 km. 
Confira a lista dos outros vul-
cões no box na página 6.

Voçorocas 
Caminhando no hemisfério 

norte, observo que existem vo-
çorocas ou barrancos. Este fenô-
meno geológico consiste na for-
mação de grandes buracos de 
erosão. As mesmas ocorrem em 
inclinações íngremes, especial-
mente crateras. Acredito que as 
voçorocas sejam relativamente 
jovens por possuírem poucas ou 
nenhuma cratera. Além disso, 
elas se situam no topo de dunas 

Deimos

Fobos
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de areia que são em si jovens. 
Na Terra, esse fenômeno é nor-
malmente causado pela ação 
da água em seu estado líquido, 
principalmente em locais de 
pouca vegetação. Já o que pro-
voca as voçorocas marcianas 
ainda é um mistério. O que eu 
não entendo é o que teria cau-
sado a formação dessas erosões 
nas condições secas e frias de 
Marte. Mas, com as fotos que eu 
tirei é provável que em breve os 
cientistas descubram o que pro-
vocou este fenômeno aqui.

Há evidências que levam a 
uma teoria alternativa, já que 
grande parte da superfície de 
Marte é coberta por um manto 
fofo e espesso, que se acredita 

ser uma mistura de gelo e poei-
ra. Sob certas condições o gelo 
poderia derreter e fluir encosta 
abaixo criando as voçorocas.  

Durante certos períodos 
climáticos o vapor da água 
escapa da capa polar e vai 
para a atmosfera. Como já dis-
se, a atmosfera de Marte con-
tém uma grande quantidade 
de finas partículas de poeira. 
O vapor da água se condensa 
sobre essas partículas e então 
as partículas maiores, carrega-
das de água, caem e se amon-
toam no solo. Quando o gelo 
no topo da camada superficial 
volta à atmosfera ele deixa a 
poeira para trás, isolando o 
gelo restante.

Formação do Valles 
Marineris

Há um consenso entre os 
meus amigos cientistas de que 
no passado havia água líquida 
fluindo na superfície marciana. 
O Valles Marineris é o maior câ-
nion conhecido, superando todos 
os cânions na Terra. Tem mais de 
quatro mil km de extensão, 200 
km de largura e mais de 7 km 
de profundidade. Este cânion se 
situa no equador do planeta e se 
estende por mais de um quarto da 
circunferência de Marte.

No decorrer dos anos, diferen-
tes ideias foram propostas para 
explicar a formação deste câ-â-
nion. �rimeiro, especulou-se que 
a força causadora deste vale era 

• 4º planeta do sistema solar

• Distância do Sol: 
  228.000.000 Km

• Duração do ano: 687 dias

• Duração do dia: 
  24h36min.

• Luas: 2

• Temperatura:-140ºC a 20ºC

• Gravidade: 3,711 m/s2

• Raio: 3.390 Km

• Área da superfície: 
  144.798.500 Km2

• Velocidade Orbital Média: 
  24,077 Km/s

• Inclinação: 1,850º

marte

marte
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a erosão provocada pela água 
ou o derretimento do perma-
frost* em climas glaciais. Mas, 
logo foi descartada a teoria de 
que esta erosão teria sido provo-
cada pela água, já que é impro-
vável ter água líquida nas atu-
ais condições de Marte. �orém, 
os cientistas concordam que, no 
passado, havia água fluindo na 
superfície marciana. O Valles 
Marineris pode ter sido formado 
por água corrente nessa época. 
A teoria mais aceita nos dias de 
hoje é de que Marineris se for-
mou por falhas sísmicas, tendo 
se alargado posteriormente de-
vido à erosão e ao desgaste de 
suas paredes.

Pedregulhos 
Encontrei várias formações de 

pedregulhos aglomerados. Es-
sas são as provas de que a água 
passou por aqui. Os predegulhos 
têm 40mm de diâmetro e são 

grandes demais para terem sido 
levados pelo vento. De tonalida-
des escuras e claras, eles têm a 
mesma aparência de cascalhos 
encontrados em rios da Terra. 
Um indicativo de que erodiram 
de diferentes tipos de rochas e fo-
ram trazidos de locais diferentes. 
Usando um sensor eu detectei, 
nas pedras mais claras, vestígios 
de feldspato*, um mineral bem 
comum na Terra, que se dete-
riora na presença de água. Tudo 
isso confirma que a água escul-
piu muitas formas geográficas de 
Marte. 

Os cientistas já acreditavam 
que os vales, canais e deltas 
marcianos vistos da órbita eram 
formados pela erosão provoca-
da pela água. Agora eu acabo 
de oferecer amostras do solo que 
poderão comprovar este fato.

Ainda não é possível ter cer-
teza da data das formações ge-
ográficas, mas é provável que 

elas tenham mais de 3 bilhões 
de anos.

Um ano em Marte
�ara os terráqueos eu já passei 

um ano em Marte, mas o ano 
aqui tem duração de 686,98 dias 
da Terra. Mesmo ainda faltando 
322 dias para soprar as velinhas 
de aniversário marciano, eu can-
tei parabéns. A partir das vibra-
ções que eu utilizo para recolher 
as amostras do solo, os pesquisa-
dores as programaram para que 
essas amostras caíssem dentro de 
mim soando como as notas da 
canção. Nesse período, recolhi 
amostras do solo e da atmosfera 
suficientes para que meus ami-
gos cientistas concluíssem que 
aqui pode ter havido vida, mes-
mo que microbiana, há bilhões 
de anos. Este planeta frio e seco 
já foi um lugar quente e úmido 
e com água provavelmente pura 
para o consumo.

Vulcões
Alba Patera
Albor Tholus
Apollinaris Patera
Arsia Mons
Ascraeus Mons
Biblis Patera
Ceraunius Tholus
Elysium Mons
Hecates Tholus
Jovis Tholus
Monte Olimpo 

Pavonis Mons
Peneus Patera
Pityusa Patera
Syrtis Major
Tharsis
Tharsis Montes
Tharsis Tholus
Tyrrhena Patera
Ulysses Patera
Uranius Patera
Uranius Tholu

O vulcão Monte Olimpo de Marte com cerca 27 km de altura é o 
maior vulcão e montanha do nosso sistema solar.
Na figura ele está em comparação com o monte Maxwell de Vênus e 
o o terráqueo Monte Everest

Glossário
Aerografia - o estudo da superfície de planetas sólidos.
Albedo - medida relativa da quantidade de luz refletida. 
Crateras de impacto - queda de um meteorito ou cometa em uma superfície.
Feldspato - mineral formado por rochas.
Permafrost - é constituído por terra, gelo e rochas permanentemente congelados. Esta camada é recoberta por gelo e neve.

Monte Everest

Monte Olimpo

Monte Maxwell
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