
  

AULA 2 – Sistema Solar
Em toda a história da humanidade existirá apenas uma geração que será a primeira a 
explorar o Sistema Solar. Uma geração para a qual em sua infância os planetas eram 
discos distantes e indistintos em movimento no céu noturno e para a qual em sua velhice 
estesmesmos planetas serão “lugares”, novos mundos distintos em fase de exploração.”

Carl Sagan “Cosmic Connection, 1973  222 missões de 1957 a 2010
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Formação do Sistema Solar
Teoria Nebular

Nuvem de gás e poeira 
interestelar se contrai devido à 
gravidade.

À medida que contrai, a nuvem gira mais 
rápido, se achata e aquece em direção ao 
seu centro,

Enquanto o Sol se forma no centro, 
rochas e metais condensam na 
parte interna começando a formar 
os planetas internos rochosos. Gelo 
e rochas condensam na parte 
externa para formar os planetas 
gasosos e gelados externos.

Pedaços de pedras e metais cada vez 
maiores e pedaços de gelo e rochas cada vez 
maiores acretam para formar protoplanetas. 

Os protoplanetas mais externos começam a 
atrair gravitacionalmente o H e He (que não 
existem em grande abundância na parte 
interna e quente do Sistema Solar).

Quando inicia a fusão nuclear no 
interior do Sol, o vento solar 
expulsa a poeira e gás restantes 
para fora do Sistema Solar, 
deixando os planitesimais e 
pedaços grandes de rochas 
(asteróides) e gelo (cometas).

Planetas jovianos: grandes, baixa 
densidade, na parte externa;
Planetas terrestres: pequenos, alta 
densidade, na parte interna.large, 

Planetas: subproduto da formação estelar. 
=> Comum no Universo!



  

Características do Sistema Solar:

- As órbitas dos planetas são em sua maioria coplanares e paralelas ao equador 
Solar;
- As órbitas são quase circulares;
- Os planetas orbitam o Sol com órbitas no sentido anti-horário, que é a direção da 
rotação solar;
- A maioria dos planetas rota no sentido anti-horário (exceto: Vênus e Urano);



  

- A distância dos planetas ao Sol obedece a lei de Titius-Bode: 
R

n
 = 0,4 + 0,3 x 2n-2 UA  (https://www.youtube.com/watch?v=ebuH5W9mjRI);

- Os planetas tem ~98% do momento angular do sistema solar, mas apenas 
0.15% da massa;

- Planetas terrestre e Jovianos exibem diferenças físicas e químicas;

- A estrutura dos satélites dos sistemas planetários lembram sistemas solares em 
miniaturas.



CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS TERRESTRES

MERCÚRIO: O menor dos planetas e 
mais próximo do Sol. Tem órbita bem 
excêntrica e caótica (varia de 0,0 a 0.45 
em escala de milhões de anos) e a 
ressonância com Júpiter poderá gerar 
colisão com Vênus em 5 bilhões de 
anos. Maré com o Sol faz com que o dia 
dure 176 dias tereestres. Formado por 
metais e silicatos. Só perde em 
densidade para a Terra. Raias devido à 
contração e superfície com mares e 
crateras como a Lua. Sonda Messenger 
da NASA orbita o planeta. VÊNUS: Diâmetro e composição similar ao 

da Terra mas não tem água (pode ter tido 
atmosfera). Rota no sentido oposto e com 
a maior inclinação do eixo. Tem muitos 
vulcões, placas tectônicas e ventos de 
300km/h a cada 4,5 dias terrestres. Suas 
fases foram observadas 
por Galileu em 1609 e 
provaram definitivamente 
o modelo heliocêntrico. 
Pode ter tido luas. Vênus 
Express da ESA orbita o 
Planeta. 
http://astro.unl.edu/classaction/animations/renaissance/venusphases.html



TERRA: Único lugar do Sistema Solar com vida, que pode 
durar de 0,5 a 1 bilhão de anos pela evolução do Sol. 
Maior densidade. A Terra formou-se há 4,54 bilhões de 
anos. Possui uma lua, que formou-se há 4,53 bilhões de 
anos, que produz marés, estabiliza a inclinação do eixo e 
diminui lentamente a rotação da Terra. Um corpo do 
tamanho de Marte, nomeado Theia com 10% da massa da 
Terra, impactou contra a proto-Terra e parte ficou em órbita 
formando a Lua por acresção. Entre 4,1 e 3,8 bilhões de 
anos atrás a Terra e a Lua sofreram o Grande Bombardeio 
Tardio de asteróides. Cometas e asteróides e a atividade 
vulcânica geraram os oceanos. Há 3,5 bilhões de anos o 
campo magnético se estabilizou evitando a remoção da 
atmosfera pelo plasma solar.

MARTE: Junto com Vênus, o planeta mais explorado. 
Recentemente Mars Pathfinder, Opportunity e Spirit e 
sondas (MArs Odyssey, Mars Express e Mars 
Recoinnassence Orbiter). Dominado por óxido de ferro 
(ferrugem) na superfície. Atmosfera rarefeita, crateras de 
impacto e vulcões. Parece ter tido água na superfície. 
Tem gelo nos pólos e latitudes intermediárias (se 
derretessem gerariam oceano de 11m na Bacia Boreal). 
Ventos de 400 km/h de cristais de CO

2
. Programa Mars 

One para 2023.



CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS JOVIANOS GASOSOS

Júpiter: O maior dos planetas e "escudo" da Terra. 1/1000 
massa do Sol e 2,5 massa dos planetas (baricentro fora do 
Sol).Tem 66 satélites, a marioria em movimentos retrógrados. 
Seus quatro maiores satélites foram observados por Galileu 
em 1609. Tem faixas na atmosfera com turbulência e 
tempestades com relâmpagos nas fronteiras. Pode ter núcleo 
rochoso com elementos pesados ou gelo. Grande Mancha 
Vermelha desde pelo menos Séc. XVII. Sistema fracos e 
extenso de anéis forte magnetosfera. Sondas antigas Pioneer 
10 e 11, Voyager 1 e 2. Sondas recentes Galileo, New 
Horizons a caminho de Plutão. Sonda Juno lançada em 2011 
para orbitar Júpiter por 6 anos. Composição similar ao Sol 
(75% de H, 24% de He e 1% de outros elementos).



Saturno: Como Júpiter, composição similar ao Sol. Tem 62 satélites e 3 incertos, 29 
retrógrados. Fluido em grande parte, pouco denso (menos que a água) e com rotação 
rápida. Emite 2,5 vezes mais energia do que recebe devido a compressão e atrito com 
gotas de He ao cairem para o núcleo. Sondas antigas Pioneer 11 e Voyager 1 e 2. Sonda 
Cassini-Huygens entre 2004 e 2008. Anéis principais de 7000 a 80.000 km acima do 
equador. Os brilhantes são de gelo de água e outros de poeira deivdo a bombardeios 
sobre satélites internos por meteoritos e micrometeoritos.

Anéis: limite de Roche (distância mínima para satélite orbitar estavelmente); bombardeio 
de satélite; choque de satélites; satélite no raio síncrono (período do sat. = período de 
rot. - Ex Phobos em Marte); vulcanismo; lançamento de cristais de gelo por Enceladus; 
objetos transientes de aglomeração gravitacional de miniluas.





CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS JOVIANOS DE GELO

Urano: Gigante de gelo, que domina a atmosfera. 27 
satélites, 8 retrógrados. Atmosfera com mais baixa 
temperatura do Sistema Solar (-224oC). Interior de 
gelo e rocha. Tem anéis bem escuros e 
magnestosfera. Eixo de rotação deitado e os pólos 
podem apontar para o Sol. 

Netuno: Outro gigante de gelo. 13 satélites, 4 
retrógrados. Pouco mais massivo, menor e mais denso 
do que Urano. Tem Grande Mancha Escura, 
semelhante à de Júpiter. Ventos até 2100 km/h. 
Imageamento pela sonda Voyager 2.



Os planetas tem ~98% do momento angular do sistema solar, 
mas apenas 0.15% da massa.

Planetas terrestre e Jovianos exibem diferenças físicas e químicas;
A estrutura dos satélites dos sistemas planetários lembram sistemas solares em 

miniaturas.





MOVIMENTOS DOS PLANETAS

Planeta: errante => movimento diferente das estrelas no céu

Movimento dos planetas internos:

Movimento Retrógrado;
Sempre próximos do Sol;
Fases



Movimento dos planetas 
externos:



PLANETAS ANÕES

* Planetas e Planetas Anões orbitam o Sol. Caronte, grande satélite de Plutão, 
excluido.

* Forma esférica devido à gravidades. Na realidade são elipsóides oblatos pela 
rotação.

* Planetas limparam dinamicamente suas órbitas, com massa muito maior do que a 
soma das massas dos objetos restantes. Planetas Anões têm massa comparável à 
soma das massas de objetos em órbitas semelhantes.

Ceres, Plutão, Haumea, Makemake, Eris



  

http://visual.ly/
missions-mars



  

MISSÕES ESPACIAIS DE PESQUISA DO SISTEMA SOLAR EM CURSO:
1. MARTE
Mars Express: http://www.esa.int/export/SPECIALS/Mars_Express/
Beagle 2: http://www.beagle2.com/index.htm
Mars Exploration Rover: http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/
Mars Odyssey: http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/
Mars Global Surveyor: http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/
2. JUPITER
Ulisses: http://ulysses.jpl.nasa.gov/
3. SATURNO
Cassini-Huygens: http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm
4. LUA
Smart 1: http://www.esa.int/export/SPECIALS/SMART-1/
5. COMETA Wild 2
Stardust: http://stardust.jpl.nasa.gov/
6. ASTERÓIDE
Hayabusa: http://www.isas.ac.jp/e/enterp/missions/muses-c/cont.html

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/ceu1/sisolar/missoes.pdf

http://www.isas.ac.jp/e/enterp/missions/muses-c/cont.html


  

Nós podemos explicar o azul-pálido desse pequeno mundo que 

conhecemos muito bem. Se um cientista alienígena, recém-chegado às 

imediações de nosso Sistema Solar, poderia fidedignamente inferir oceanos, 

nuvens e uma atmosfera espessa, já não é tão certo. Netuno, por exemplo, é 

azul, mas por razões inteiramente diferentes. Desse ponto distante de 

observação, a Terra talvez não apresentasse nenhum interesse especial. Para 

nós, no entanto, ela é diferente. Olhem de novo para o ponto. É ali. É a nossa 

casa. Somos nós. Nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, 

de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou 

viveram as suas vidas. Toda a nossa mistura de alegria e sofrimento, todas as 

inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e 

saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e 

camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças, todos 

os inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, 

"superastros", "líderes supremos", todos os santos e pecadores da história de 

nossa espécie, ali - num grão de poeira suspenso num raio de sol. 



  

A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pensem 

nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, 

na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração 

desse ponto. Pensem nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de 

um canto desse pixel contra os habitantes mal distinguíveis de algum outro 

canto, em seus freqüentes conflitos, em sua ânsia de recíproca destruição, em 

seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância de que 

temos uma posição privilegiada no Universo, tudo isso é posto em dúvida por 

esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande 

escuridão cósmica circundante. Em nossa obscuridade, no meio de toda essa 

imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro mundo, virá socorro 

que nos salve de nós mesmos. (…)"

Carl Sagan (Pálido Ponto Azul)



  

2013: Sonda Cassini1977: Sonda Voyager 1
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