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Amanhã, 31 de julho de 2018, teremos a mínima distância da Terra a Marte: às
07h51m TU = 04h 51m BRT1, ele estará a 57.589.630 km (0,3849629 UA)2 de nosso
planeta. Sua oposição aconteceu em 27 de julho e pelo fato de as órbitas de Marte e da
Terra não serem circulares, nem concêntricas e nem coplanares, as mínimas distâncias não
ocorrem, em geral, no instante da oposição.

Em 2003, tivemos a menor distância Terra Marte dos últimos 73.000 anos, de acordo
com o astrônomo Jean Meeus. Outras fontes, calculando a distância Terra-Marte com outras
teorias planetárias, afirmavam que era a mínima distância dos últimos 60.000 anos. De
qualquer forma, Marte nunca esteve tão próximo da Terra, pelo menos, nos últimos 600
séculos!

Ao longo de milhares de anos, as perturbações sofridas pela Terra e por Marte têm
produzido uma lenta diminuição na mínima distância entre eles, principalmente decorrente
das variações de suas excentricidades orbitais. Em 28 de agosto de 2287, Marte estará
ainda mais próximo da Terra e, em 8 de setembro de 2729, ele atingirá a sua mínima
distância à Terra de todo o III milênio: 55,65 milhões de quilômetros. Mas a diminuição da
distância Terra-Marte não para por aí: ao redor do ano 25.000 ela terá atingido o menor
valor do último milhão de anos: 54,05 milhões de quilômetros.

1

BRT (acrônimo de Brazilian Time) é a Hora Legal de Brasília ou Tempo Legal do Distrito Federal (TDF), que

corresponde ao Tempo Universal Coordenado (TUC) subtraído de 3 horas, ou seja, BRT = TUC-3h.
2

UA ou A é a unidade astronômica. Corresponde à distância média Terra-Sol. Seu valor é 149.597.870,696 km.
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MARTE DO TAMANHO APARENTE DA LUA?
Nas grandes aproximações, o diâmetro aparente de Marte torna-se muito maior,
atingindo valores da ordem de 25”. Provavelmente, uma confusão feita por alguém,
comparando o diâmetro aparente de Marte com o da Lua (cerca de 30’)3 fez aparecer em
2003, e nos anos seguintes, a “notícia” que Marte apareceria no céu com tamanho aparente
igual ao da Lua. Ninguém viu isso! Apesar disso, essa falsa informação foi repetida por
pessoas que, por conta própria, acharam que o “fenômeno” se repetiria anualmente,
sempre ao redor do dia 27 de agosto.

Essa informação foi compartilhada na Internet por milhares de pessoas, sem
qualquer critério. Outras se aproveitaram e, de má fé, para dar credibilidade ao que
estavam (des) informando, imputavam a origem da informação a instituições astronômicas.
Os astrônomos em todo o mundo tiveram um enorme trabalho para esclarecer o público da
falsidade dessa informação.

Felizmente, a oposição de Marte em 2018 ocorreu no mesmo dia de um eclipse da
Lua estando ambos, Marte e a Lua, localizados lado a lado na constelação de Capricornus,
permitindo que todos os observadores comparassem os tamanhos aparentes de Marte com
o da Lua. Se alguém tinha ainda alguma dúvida se Marte em oposição apareceria ou não,
com diâmetro aparente igual ao da Lua, ela foi dirimida.

As grandes aproximações de Marte em relação à Terra, durante o século XXI, se
darão nas datas relacionadas na tabela adiante. Nela constam as datas de ocorrência, a
distância Terra-Marte, em milhões de quilômetros, e o diâmetro aparente de Marte em
segundos de arco. Estão consideradas as aproximações em que a distância Terra-Marte é
inferior a 60 milhões de quilômetros. Destacam-se as grandes aproximações de 15 de
agosto de 2050 e de 30 de agosto 2082 em que Marte estará respectivamente a 55,96 e
55,88 milhões de quilômetros da Terra e apresentando diâmetro aparente pouco menor do
que em 2003.

3
A confusão deve ter se originado com as unidades angulares segundos (”) e minutos (’) de grau. Os valores
numéricos próximos (25” e 30’) devem ter sido os responsáveis.
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TABELA 1 – GRANDES APROXIMAÇÕES DE MARTE NO SÉCULO XXI

DATAS

DISTÂNCIAS
TERRA-MARTE

DIÂMETRO
APARENTE

55,76 milhões de km

25,11”

1.

27 de agosto de 2003

2.

31 de julho de 2018

57,59 milhões de km

24,31”

3.

11 de setembro de 2035

56,91 milhões de km

24,61”

4.

15 de agosto de 2050

55,96 milhões de km

25,02”

5.

19 de julho de 2065

59,78 milhões de km

23,42”

6.

26 de setembro de 2067

59,34 milhões de km

23,60”

7.

30 de agosto de 2082

55,88 milhões de km

25,06”

8.

03 de agosto de 2097

57,13 milhões de km

24,51”
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