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Muitos amantes de astronomia já devem ter se deparado com a informação 
peculiar de que Saturno é um planeta que, teoricamente, boiaria na água. A hipótese se 
justifica de maneira simples: por ter uma densidade menor do que a da água, o planeta 
deveria flutuar se colocado em um recipiente grande o suficiente com a substância líquida. 

Porém, de acordo com o site Educação Científica do astrônomo e professor de 
Física na Universidade Federal de Viçosa (UFV) Alex Dias Oliveira, essa teoria não foi 
comprovada e, na prática, a experiência seria bem mais complexa. 

Primeiro, para que Saturno pudesse flutuar em um ambiente aquoso, seria 
necessária a existência de outro planeta grande o suficiente e com a quantidade de água 
adequada para que o planeta dos anéis ali coubesse. Segundo Oliveira, esse astro 
imaginário não poderia existir na realidade, uma vez que teria que consistir em massa e 
gravidade tão grandes (maior do que as do Sol) que resultariam no colapso gravitacional 
do próprio sistema, transformando-o em uma estrela, por meio de uma fusão de 
hidrogênio, ou em um buraco negro. 

Mesmo que este planeta gigante pudesse existir, apareceriam outros impasses. Se 
houvesse um astro oco e do tamanho adequado, apenas com a camada de água necessária 
para comportar Saturno, a grande quantidade da substância hídrica provocaria uma 
pressão tão forte que ela poderia não se manter estável no estado líquido. Oliveira supõe 
que, nessa situação, a enorme pressão da água poderia até resultar em uma fusão nuclear. 

O astrônomo ainda apresenta mais um argumento do porque a flutuação do sexto 
planeta do sistema solar não seria viável. Ignorando esses primeiros fatores e 
considerando que o planeta ideal para o experimento pudesse existir sem colapsar, ainda 
existe mais um impeditivo: Saturno é uma esfera de gás e não um corpo sólido. Entrando 



em contato com a água, a parte gasosa do planeta reagiria e se misturaria à massa da água. 
Neste cenário, Oliveira explica que poderiam ocorrer duas coisas distintas. Com a parte 
gasosa incorporada à substância líquida, existe a possibilidade de Saturno afundar no 
ambiente hídrico, uma vez que seu núcleo – supostamente metálico e a única parte sólida 
do planeta – é mais denso do que a água. Se isso não ocorresse, a ausência de pressão 
poderia fazer com que a atmosfera do grande planeta hipotético entrasse em processo de 
vaporização junto com o núcleo de Saturno. 

Seja qual for o cenário, o que o astrônomo garante é que Saturno não poderia 
flutuar na água de qualquer forma. 


