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Marte Depois do vapor na atmosfera e do gelo nos polos, glaciares, solos e lagos, os cientistas encontram finalmente água    líqu

CIÊNCIA

Texto Virgílio Azevedo 
Infografia Ana Serra 

e Jaime Figueiredo  

N
o subsolo dos de-
sertos do Sara e da 
Arábia há grandes 
reservas de água 
a que os cientistas 
chamam água fós-
sil, porque não é re-
novável — não tem 
fontes de alimenta-

ção — e foi depositada há mais de 
dez mil anos, quando o clima destas 
regiões era húmido e existiam pas-
tagens e savanas alimentadas pelas 
chuvas. Graças a esta água, que che-
ga a ser extraída a um quilómetro de 
profundidade, a produção de cereais 
disparou na Líbia e na Arábia Sau-
dita, salpicando as fotos de satélite 
dos desertos com os inconfundíveis 
círculos verdes desenhados pelos 
grandes pivôs de rega. 

Estamos ainda muito longe de ver 
estes círculos verdes na superfície de 
Marte, que tem metade do diâmetro 
da Terra, mas os cientistas da NASA 
confirmaram pela primeira vez esta 

semana que a água no estado líquido 
corre durante a primavera e o verão 
pelos desfiladeiros e crateras do pla-
neta vermelho. Parece emergir do 
subsolo do planeta e é também água 
fóssil, mas acumulada há três mil 
milhões de anos, quando Marte tinha 
um oceano que cobria pelo menos 
um terço da sua superfície.

Tudo começou em 2011, quando 
uma equipa de investigadores da 
NASA revelou que fotos tiradas pela 
sonda espacial “Mars Reconnaissan-
ce Orbiter” mostravam a existência 
de milhares de veios escuros nas en-
costas das montanhas do hemisfério 
sul de Marte, com uma largura até 
cinco metros e um comprimento da 
ordem das centenas de metros, que 
só apareciam no final da primavera 
e durante o verão. Num artigo publi-
cado na revista “Science”, a equipa 
sugeria uma explicação para este 
fenómeno: a emergência de água 
salgada a partir da liquefação do gelo  
depositado no subsolo, que escorria 
pelos veios das encostas. Mas tudo 
não passava de especulação. 

Agora, num artigo publicado na re-
vista “Nature Geoscience” e apresen-
tado no Congresso Europeu de Ciên-

cias Planetárias 2015, que termina 
esta sexta-feira em Nantes (França), 
cientistas americanos e franceses as-
seguram que se trata mesmo de água 
salgada no estado líquido, apesar de 
a temperatura média de Marte ser 
de 63 graus negativos e de a pressão 
atmosférica ser 100 vezes mais baixa 
do que na Terra. O segredo está nos 
sais dissolvidos na água e a sua ele-
vada concentração. 

São sulfatos, cloretos e percloratos 
que têm um efeito surpreendente: o 
gelo derrete a 70 graus negativos e 
a água entra em ebulição a 24 graus 
positivos. Para identificarem estes 
sais, os cientistas usaram o espe-
trómetro de imagem da “Mars Re-
connaissance Orbiter”, que mede 
os comprimentos de onda da luz re-
fletida do solo de Marte. Esta é uma 
parte da explicação. A outra é que há 
sais higroscópicos, isto é, com capa-
cidade para absorverem o vapor de 
água da atmosfera e transformá-lo 
em água no estado líquido (ver in-
fografia na página seguinte). Mas o 
artigo da “Nature Geoscience” deixa 
uma dúvida: “Não é claro como é que 
a atmosfera de Marte pode fornecer 
vapor de água suficiente para criar 

os veios escuros todos os anos.”
Os cientistas já sabiam, obviamen-

te, da existência de água em Marte 
(ver cronologia das descobertas), 
mas somente sob a forma de gelo ou 
de vapor na sua ténue atmosfera. E 
já fizeram contas às reservas: há pelo 
menos cinco milhões de quilómetros 
cúbicos de gelo na superfície ou no 
subsolo a pequena profundidade, o 
que permitiria cobrir todo o planeta 
com uma camada de 35 metros de 
água no estado líquido. Mas falta 
contabilizar o gelo acumulado no 
subsolo profundo. O gelo de Marte é 
composto muitas vezes por uma mis-
tura de água com dióxido carbono 
mas, de qualquer maneira, acumu-
lam-se de ano para ano as provas de 
que está espalhado por todo o lado.

Nos polos, esta mistura de água e 
CO2 forma calotes geladas como as 
que conhecemos na Terra, com um 
comportamento semelhante ao longo 
do ano: no inverno tornam-se mais 
espessas e durante o verão desapare-
cem parcialmente. No nosso planeta 
porque derretem, em Marte porque 
sublimam (evaporam). Em 2004, o 
radar da sonda “Mars Express”, da 
Agência Espacial Europeia (organi-

zação a que Portugal pertence) per-
mitiu aos cientistas concluir que a 
calote gelada do polo sul (ver foto de 
Marte) tinha uma espessura de 3,7 
quilómetros. A NASA estima que se 
derretesse daria para cobrir toda a 
superfície do planeta vermelho com 
uma camada de água de 11 metros 
de profundidade. Em 2010, a sonda 
“Mars Reconnaissance Orbiter”, da 
NASA, mediu a calote gelada do polo 
norte e descobriu que o seu volume 
era equivalente a 30% da calote da 
Gronelândia. Derretida, inundaria 
todo o planeta com um lençol de água 
de 5,6 metros de espessura.  

Procurar vida microbiana  

José Afonso, investigador da Facul-
dade de Ciências da Universidade de 
Lisboa e coordenador do Instituto de 
Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), 
onde trabalham mais de dois terços 
dos astrónomos portugueses,  afirma 
ao Expresso que “a confirmação da 
existência de água no estado líquido 
em Marte vai permitir direcionar a 
procura de vida no planeta para os 
locais onde esta foi encontrada, faci-
litando o trabalho dos cientistas”.  As 

Um planeta cheio de 
GLACIARES
As formas são 
conhecidas por “terreno 
cerebral” e muitas delas 
são gelo puro, como nos 
glaciares da Terra. Saber 
a que velocidade desliza 
este glaciar pode ajudar 
a conhecer melhor o 
clima de Marte

CALOTES POLARES
O polo norte de Marte é 
muito rico em gelo, que 
ocupa uma mancha 
quase circular com 1200 
km de diâmetro e tem 
um máximo de 3 km de 
espessura

LAGOS GELADOS
Há crateras de impacto 
perto do polo norte de 
Marte com água gelada 
no seu interior. Esta fica 
na planície Vastistas 
Borealis, tem 35 km de 
largura e uma 
profundidade máxima 
de 2 km

HELLAS PLANITIA 
É a planície mais profunda de Marte 
(8180 metros), com um diâmetro de 2300 
km. Foi formada pelo impacto de um 
asteróide ou de um cometa. É uma das 
maiores crateras de impacto 
do Sistema Solar

MONTE OLIMPO
É o maior vulcão do Sistema Solar 
e está extinto. É também a maior 
montanha de Marte, com 21.287 
metros de altura, o triplo do Monte 
Everest, o mais alto da Terra

VALLES MARINERIS
Com 4200 km de comprimento 
(quase 1/4 do perímetro de 
Marte), 200 km de largura e 7 km 
de profundidade, é o maior vale 
ou canhão do planeta e situa-se 
na zona do equador
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a    líquida no planeta vermelho

missões espaciais, as experiências e 
as observações em curso na órbita de 
Marte ou na sua superfície por naves, 
instrumentos e veículos robóticos 
“deverão  ser afinadas e encaminha-
das para esses locais, para se perce-
ber onde está a água em Marte, como 
se conservou até hoje e onde poderá 
existir vida microbiana”. O mesmo 
deverá acontecer com as missões es-
paciais em preparação. A NASA , por 
exemplo, quer lançar três naves não 
tripuladas nos próximos três anos.

“Pensávamos que a água em Marte 
tinha tendência para passar direta-
mente do estado sólido para o estado 
gasoso, devido à baixa pressão at-
mosférica”, explica Pedro Machado, 
astrofísico do IA que se dedica ao 
estudo das atmosferas planetárias 
e do Sistema Solar. “A descober-
ta de água no estado líquido tem 
tudo a ver com a possibilidade da 
existência de vida”. Ao mesmo tem-
po, “irá facilitar de forma bastante 
considerável a manutenção de vida 
humana à superfície de Marte em 
futuras missões tripuladas apesar 
de a água conter sais, porque já hoje 
conhecemos processos para retirar 
esses sais”. 

Agora a prioridade para os cientis-
tas “deve ser a pesquisa de indícios de 
vida microbiana na água superficial 
escorrente, mas também é relevante 
procurar entender o enquadramento 
físico-químico da emergência da água 
líquida, ou seja: a explicação geológica 
da proveniência desta água e sua  in-
teração com a atmosfera de Marte ao 
chegar à superfície”, sublinha Pedro 
Machado. Outra questão pertinente 
“é a de se compreender a génese e 
evolução temporal dos sais hidratados 
que foram detetados nas zonas da 
escorrência intermitente de água”.

Marte precisa de novas missões

As sondas que orbitam Marte neste 
momento, assim como os rovers que 
calcorreiam a poeirenta superfície 
do planeta, “têm instrumentos cons-
truídos já a pensar na investigação 
destas questões, mas de uma forma 
algo genérica”. Por isso, o astrofísico 
acha que “serão necessários novos 
instrumentos, logo novas missões 
espaciais a Marte, com experiên-
cias dedicadas à pesquisa das cau-
sas e consequências da existência 
de água e de metano em Marte” (o 

metano pode ser produzido por or-
ganismos vivos, como na Terra). Ou 
seja, “seguramente que a exploração 
de Marte terá a partir de agora um 
cunho muito forte ao nível da as-
trobiologia”. A missão ExoMars, da 
Agência Espacial Europeia que está 
neste momento em preparação, tem 
uma componente muito forte na in-
vestigação astrobiológica, nomeada-
mente na pesquisa de metano e das 
causas que o podem originar, “onde 
uma das hipóteses é a da sua conexão 
com a existência de formas de vida”.

José Afonso diz que as missões não 
tripuladas “estão preparadas para 
encontrar vida”, mas Pedro Machado 
acrescenta que “a exploração huma-
na irá amplificar de forma avassa-
ladora a exploração do planeta ver-
melho,  pela curiosidade incessante 
do ser humano e pela acuidade dos 
sentidos e capacidade de integração 
complexa dos dados observados”. 

Será que os cientistas conseguirão 
encontrar vida microbiana em am-
bientes tão hostis? Se regressarmos 
à Terra encontramos algumas res-
postas nos extremófilos, organismos 
que conseguem viver em condições 
geoquímicas extremas, prejudiciais 

à maioria das outras formas de vida 
do nosso planeta. São ambientes sem 
oxigénio, muito quentes, muito frios, 
muito ácidos, muito salinos, sujeitos 
a altas pressões ou até a elevados 
níveis de radiação, como as fontes 
hidrotermais no fundo dos oceanos, 
o subsolo, o interior das rochas, as 
crateras dos vulcões, os 400 lagos 
subterrâneos da Antártida conhe-
cidos ou os desertos tropicais mais 
secos e áridos. O mundo dos extre-
mófilos interessa à astrobiologia, a 
ciência que procura formas de vida 
noutros planetas e luas, porque mui-
tos destes organismos são capazes de 
viver em ambientes semelhantes aos 
que sabemos existir nesses astros, 
nomeadamente nos que constituem 
o Sistema Solar.         

A rota da água no Sistema Solar

Além da Terra e de Marte, já foram 
detetadas e fotografadas crateras com 
água gelada junto aos polos de Mer-
cúrio, apesar de este ser o planeta 
mais próximo do Sol. Embora grande 
parte de Mercúrio seja extremamente 
quente, o seu eixo de rotação é quase 
paralelo ao Sol, o que significa que 

os polos nunca são atingidos pelo ca-
lor dos raios solares. Por outro lado, 
as observações feitas por inúmeras 
missões espaciais levam os cientistas 
a admitir cada vez mais a existência 
de grandes oceanos subterrâneos de 
água no estado líquido com dezenas 
de quilómetros de profundidade, de-
baixo das calotes geladas de vários sa-
télites dos quatro planetas gasosos do 
Sistema Solar: Europa e Ganimedes 
(Júpiter); Encélado e Titã (Saturno); 
Miranda, Titânia e Oberon (Urano); 
e Tritão (Neptuno). Note-se que na 
Terra a profundidade máxima nos 
oceanos é de 11 km na Fossa das Mari-
anas, no Pacífico. 

Na cintura de asteroides entre as 
órbitas de Marte e Júpiter também 
existem indícios de um oceano sub-
terrâneo no planeta anão Ceres. E 
na Cintura de Kuiper, para lá da ór-
bita de Neptuno, há 100 mil planetas 
anões e asteroides que contêm água 
gelada na sua composição. Mais lon-
ge, no extremo do Sistema Solar, fica 
ainda uma reserva de gelo de dimen-
sões verdadeiramente astronómicas: 
a Nuvem de Oort, que terá mais de 
mil milhões de cometas.    

vazevedo@expresso.impresa.pt

 água

Os números do gelo

35 3,7 -70˚ -63˚
Profundidade que teria um 
oceano formado a partir de 
liquefação da totalidade do gelo 
existente em Marte se cobrisse 
toda a superfície do planeta 

É a temperatura a que pode 
derreter o gelo em Marte se 
tiver grandes concentrações de 
sais como sulfatos, cloretos e 
percloratos

É a espessura da calote gelada 
que existe no polo sul do planeta 
vermelho. A calote do polo norte 
tem 30% da massa de gelo da 
Gronelândia

Temperatura média de Marte à 
superfície (na Terra é de 14 graus 
positivos). A pressão atmosférica 
é 100 vezes mais baixa do que no 
nosso planeta
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Como pode ser formada 
a água no estado líquido
 1 - A existência de sais higroscópicos à superfície do 
solo, com capacidade para absorverem o vapor da 
atmosfera, pode transformar este vapor em água no 
estado líquido que escorre temporariamente pelo veios 
das encostas das montanhas de Marte

2 - A presença de sais 
higroscópicos debaixo 
do solo a reduzida 
profundidade absorve 
o vapor de água da 
atmosfera e transforma-o 
em depósitos de gelo, 
que depois derretem e 
emergem à superfície 

3 - A água líquida migra a partir de aquíferos a grande 
profundidade para reabastecer depósitos de gelo 
perto da superfície, que derretem e emergem durante 
a primavera/verão, mantendo-se no estado líquido no 
exterior devido à elevada concentração de sais

As estações do ano
Marte tem uma órbita mais elíptica do que a da Terra, que o 
aproxima mais do Sol no Periélio ( ponto da órbita mais perto da 
nossa estrela) e o afasta mais no Afélio (ponto da órbita mais longe). 
Por isso as estações do ano marciano de 687 dias são extremadas, 
com verões mais quentes (35 graus nas zonas equatoriais) e invernos 
mais frios (143 graus negativos nas regiões polares)

SOL

Afélio
Ponto da órbita mais 
afastado do Sol

Periélio
Ponto da órbita mais 
próximo do Sol

Este era o limite inferior do oceano 
primitivo de água no estado líquido 
que Marte teve há 3800 milhões de 
anos, segundo uma simulação feita 
em março pela NASA. Ocupava 1/3 
da superfície do planeta, tinha mais 
água do que o atual oceano Glacial 
Ártico na Terra e 87% desta água 
evaporou-se e perdeu-se no espaço

Como era Marte  
há 3800 milhões 
de anos

Cronologia
MARINER 9
As imagens enviadas pela nave orbital americana 
revelaram os primeiros sinais da existência de 
água em Marte no passado, como leitos de rios, 
marcas de erosão, deposição de sedimentos e vales 
escavados

VIKING 1 E 2
Descobriram muitas formas geológicas que são 
habitualmente formadas na Terra por grandes 
quantidades de água e queda de chuva. As duas 
naves tinham pequenos aparelhos que aterraram na 
superfície de Marte

MARS GLOBAL SURVEYOR
Foi o regresso a Marte depois de quase duas
décadas de ausência e é considerado um dos 
maiores sucessos na exploração espacial. 
Determinou em detalhe a composição mineral da 
superfície do planeta, que dá informação sobre a 
presença de água no passado

MARS PATHFINDER
Enviou o robô “Sojourner” para a superfície do 
planeta, que registou a variação das temperaturas 
diurnas e da pressão atmosférica. As temperaturas 
variam entre os 78 e 8 graus negativos e nunca 
atingem o ponto de congelação da água. A fraca 
pressão atmosférica não permite a existência de 
água no estado líquido à superfície

MARS ODYSSEY
Foram encontradas muitas provas da existência de 
água gelada no solo de Marte perto da superfície, 
como acontece na Terra com o “permafrost” (solo 
permanentemente gelado) das regiões do Ártico. 
A densidade de gelo no solo é de 50% nas latitudes 
mais elevadas e de 2% a 10% no equador

SPIRIT E OPPORTUNITY
Os “rovers” (veículos robóticos) lançados 
pela NASA para explorar a superfície marciana 
encontraram muitas provas da presença de água
no passado distante. O “Spirit” aterrou no antigo 
leito de um lago posteriormente coberto de lava 
e o “Opportunity” encontrou grande quantidade 
de hematite, que se forma frequentemente 
a partir da água

MARS RECONNAISSANCE ORBITER
As imagens recolhidas revelaram que Marte 
teve uma rica história de processos geológicos 
provocados pela água. Mas a principal descoberta
foi a existência de fontes termais no passado 
distante

PHOENIX
Pousou na região do polo norte de Marte e 
confirmou a existência de grandes quantidades 
de gelo. Recolheu amostras do solo e encontrou 
perclorato, um sal que misturado com a água 
faz baixar o ponto de congelação. Os cientistas 
especularam que este sal poderia permitir a 
formação de água líquida na superfície 
do planeta, o que foi agora confirmado

CURIOSITY
A nave espacial americana Mars Science
Laboratory enviou o veículo robótico “Curiosity” 
para explorar a superfície de Marte. O “rover” 
descobriu sedimentos fluviais e sinais de fortes 
correntes de água. Na cratera Gale, onde pousou 
inicialmente, a composição do solo sugere uma 
transição de um ambiente húmido para um 
ambiente seco no passado distante
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