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Imagem da cratera Isidorus D, com 15 km de diâmetro, obtida pela Apollo 16. 

As crateras lunares apresentam dimensões maiores do que as da Terra pela 

diferença de gravidade e falta de atmosfera. 



Imagem da cratera Teophilus, com 110 km de diâmetro, uma cratera de idade 

recente na superfície lunar 



Imagem da cratera Plum, investigada pelos astronautas da Apollo 16 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0003/plum_apollo16_big.jpg


Imagem da cratera Copérnico, com 93 km de extensão na superfície lunar 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0105/copernicus_apollo17_big.gif


Imagem da cratera Yuty, na superfície do 

hemisfério norte marciano. Esta cratera é 

do tipo complexa, com um pico central 

pronunciado.  

 

Diâmetro da cratera: 19 km. 

 
Imagem obtida pela sonda Viking. 



Imagem da cratera Degas, na superfície de Mercúrio, com 45 km de 

diâmetro, imageada pela Mariner 10. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0012/degas_merc_mar10_big.gif


Imagem de 13 crateras de impacto na superfície de Ganimedes, uma das luas 

de Júpiter. A extensão total do choque chega a 180 km. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0112/ganychain_gal.jpg


Imagem da cratera Pwyll, na superfície congelada de Europa, satélite de 

Júpiter. A cratera tem diâmetro de 26 km. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0204/pwyll_gal_big.jpg


Imagem de uma cratera na superfície de Europa, um dos satélites de Júpiter. 

Obtida pela sonda Galileu, a imagem em cores artificiais mostra a estrutura 

com 29 km de diâmetro, na superfície de gelo do satélite. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0007/europacrater1_gal_big.jpg


Cratera de 2,3 km de diâmetro mapeada na superfície do planeta 

Marte. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0308/schiaparellibasincrater_mgs_full.jpg


Cratera de impacto Herschel, em Mimas, um dos menores satélites de Saturno.  Note que 

proporcionalmente ao tamanho do satélite, a cratera apresenta dimensões enormes. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9904/mimas_vg1_big.jpg


Cratera de impacto Hamlet, presente em Oberon, o segundo maior satélite de Urano. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9701/oberon2_usgs_big.gif


Cratera de 1km de diâmetro mapeada 

na superfície do asteróide Eros, pela 

sonda NEAR, em 22/jan/2001. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0101/whitecrater_near_big.jpg


Cratera de impacto visível no asteróide 253 Matilde, proporcionalmente muito grande 

em relação ao tamanho do corpo. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9707/mathilde3_near_big.jpg


Trilha de impactos presentes na lua Calisto. Como o cometa Shoemaker-Levy 9, um 

corpo atravessando as proximidades de Júpiter deve ter se fragmentado em diversos 

pedaços, gerando esta série de impactos. 

E:/CRATERAS/APOD July 15, 1995 - The Crater Chain_files/craterchain1.gif


Cratera Galle, presente na superfície de Marte, também conhecida como cratera “happy face”.  

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9903/marshappyface_mgs_big.jpg


Com quase 2000 km de diâmetro, a bacia Aitken, no pólo sul lunar, é a maior 

estrutura de impacto conhecida no Sistema Solar. Vista em cores artificiais, a cratera 

ocupa grande parte do hemisfério sul lunar, no lado oculto da Lua. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/aitken_clem_big.gif


Imagem da superfície de Vênus mapeada por radar. Nota-se a presença de inúmeras 

crateras de impacto. As cores são artificiais. 

A densa cobertura de nuvens 

de CO2 de Vênus não permite 

a visualização direta da 

superfície do planeta. 



Estrutura Richat, com 50 km de diâmetro, no deserto do Saara, 

imageada pelo Landsat 7. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0210/richat_landsat7_big.jpg


Estrutura Richat, com 50 km de diâmetro, no deserto do Saara, imageada pela 

Challenger. Permanece um mistério a origem desta estrutura circular. Cratera de 

impacto, produto de vulcanismo, ou erosão de camadas sedimentares? 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9801/richat_sts41g_big.jpg


Cratera Mjølnir – “o martelo de Thor” – encontrada no fundo do 

mar de Barents, por perfilagem sísmica. A cratera tem diâmetro de 

35 km, e deve ter sido causada por um impacto com energia de 1 

milhão de megatons. 

 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9906/hammer_tsikalas_big.gif


Cratera Manicouagan, no Canadá, formada por um enorme impacto há 200 

milhões de anos. A cratera possui diâmetro de 70 km. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0012/manicouagan_sts9_big.jpg


Imagem em perspectiva da resposta gravimétrica da cratera de Chicxulub, na região do 

golfo do México. Acredita-se que o corpo que gerou a cratera tivesse entre 10 e 20 km de 

extensão, e o impacto tenha ocorrido há 65 milhões de anos. A cratera possui 180 km de 

diâmetro, e situa-se parte no continente e parte no oceano.  

A cratera de Chicxulub 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/chicx_lpi_big.gif


Esquema do impacto do corpo em Chicxulub. Estima-se que o corpo deveria ter entre 

6 e 15 km de diâmetro. Acredita-se que o choque foi responsável por uma nuvem de 

poeira que cobriu todo o planeta por diversos meses, levando à extinção de 70% das 

espécies existentes no período. 



Esquema da ejeção de material pelo impacto do corpo em Chicxulub. Enormes blocos de 

rocha foram lançados a milhares de quilômetros e podem ser encontrados nas camadas 

sedimentares da fronteira K-T no México e por todo o sul dos Estados Unidos. 



Mapa da região de Chicxulub, México 

180 km 



Seção geológica onde se pode encontrar a fronteira K-T, no Texas. Os depósitos de 
sedimentos grosseiros, com clastos podendo atingir 1m, estão sob uma camada fina de 

sedimentos finos que apresentam anomalias de irídio, ouro, arsênico, antimônio e selênio. 



Ilustração da provável onda de choque que ocorreu durante o impacto que gerou a 

estrutura de Chicxulub. Ondas de 50 a 100m de altura devem ter varrido toda a região 

costeira da época. 



Tectitos encontrados nas regiões vizinhas à cratera de Chicxulub. Na figura da direita, a 

camada que contém as rochas da transição K-T. 

1 mm 



Grãos de quartzo 

coletados na camada K-T 

mostrando as sucessivas 

ondas de choque 

causadas pelo impacto 

Este grão de quartzo possui dimensão de 0,32 mm. 



Mapa de anomalia gravimétrica da região da cratera de Chicxulub 



Gradiente da anomalia Bouguer (gravidade) observada na região de Chicxulub, delineando a 

cratera tanto na parte emersa (a sul) quanto na submersa (a norte). 



Cratera de Chicxulub, mapeada por métodos geofísicos, com 180 km de diâmetro, na 

região do golfo do México. Estima-se que impactos deste tipo na Terra ocorram a uma vez 

a cada 100 milhões de anos. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0002/chicxulub_sharpton_big.gif


Imagem em perspectiva da anomalia de gravidade 

observada na cratera de Chicxulub, identificando as bordas 

da cratera submersa com um pico central. 



Seção sísmica (em corte) e gravimétrica (sombreado) delineando 

a estrutura de Chicxulub 



Esquema proposto para a cratera de Chicxulub com base nas observações 

geológicas e geofísicas 



Distribuição das crateras de impacto conhecidas na Terra 



Cratera Barringer, no Arizona, com 1 km de diâmetro e idade estimada de 49.000 

anos. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9711/azcrater_lpi_big.jpg


Eugene Shoemaker, 1928-1997, fotografado na cratera Barringer, Arizona. Eugene foi um 

precursor no estudo de crateras de impacto, cujo sonho era ir à Lua, o que não fez em vida 

por um problema de saúde detectado às vésperas de seu embarque. Tendo treinado os 

astronautas que foram ao nosso satélite, Eugene faleceu em 1997, e suas cinzas foram 

levadas à Lua pela espaçonave Lunar Prospector. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9801/Shoemkr1_usgs_big.jpg

