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Inventário do Sistema Solar
● Feito em sala com ajuda dos alunos



  

Sol, uma estrela
● Reações de fusão nuclear no centro → energia 

liberada
● Emissão de luz da atmosfera (fotosfera) → 

energia perdida pela estrela
● Vento solar (coroa): partículas de alta energia



  

Sol, uma estrela em detalhes
● Manchas solares → ciclo de atividade 

magnética
● Vento solar
● Explosões solares→ tempestades 

magnéticas na Terra

Imagem sonda 
espacial Soho, 
obtida em 2000.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_flare


  

Planetas



  

Planetas terrestres e gasosos
Nome /

Característica
Terrestres Gigantes

Distância ao 
Sol

Próximos Distantes

Tamanho Pequenos Grandes

Estrutura Sólidos Gasosos

# de Satélites Poucos ou 
nenhum

Muitos

Nomes Mercúrio, 
Vênus, Terra, 

Marte

Júpiter, 
Saturno, 

Urano, Netuno



  

Atmosferas

Acima: Foto do poente tirada da nave 
recuperável Atlantis em 2009.
Ao lado: Júpiter e sua eterna tempestade
(grande mancha vermelha)



  

Presença de atmosfera
● Proteção contra impactos (poucas crateras na superfície) 
● Proteção contra radiação de alta energia (ex.: camada 

de O3)
● Interações com a superfície (troca de gases, calor, ciclo 

hidrológico, erosão, clima…)
● Interface com o espaço exterior (ionosfera, 

magnetosfera)



  

Mercúrio, sem atmosfera

Imagem de Mercúrio 
obtida com a sonda 
Messenger, em 2012.

Ausência de atmosfera 
→ muitos impactos na 
superfície



  

Bloqueio de radiação solar
6/29/22, 5:51 PM https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Solar_spectrum_en.svg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Solar_spectrum_en.svg 1/1

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Wavelength (nm)

Spectrum of Solar Radiation (Earth)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Irr
ad

ian
ce

 (W
/m

²/n
m)

2H O

Atmospheric
absorption bands

H O2

H O2

H O2

H O2 CO2

O2

O3

UV Visible Infrared

Sunlight without atmospheric absorption

5778K blackbody

Sunlight at sea level

Espectro solar incidente no 
topo da atmosfera terrestre e 
recebido no nível do mar.

Espectroscopia pode 
revelar composição 
atmosférica. 

O3 absorve radiação UV



  

Entrada e saída de energia



  

Retenção de calor

● Equilíbrio térmico: energia absorvida na superfície 
do planeta (luz Solar) é reemitida (infravermelho).

● Atmosfera dificulta emissão de radiação → 
temperaturas amenas à noite

● Excesso de CO2 e outros gases →  aquecimento 
global. 



  

Magnetosfera e ionosfera
● Campo magnético da Terra desvia partículas do vento solar 

para os pólos magnéticos→partículas emitem radiação auroras 
● Ionosfera: íons nas camadas superiores da Terra, produzidos 

por radiação de alta energia vinda do Sol.



  

Grandes diferenças entre planetas
Nome

Característica
Vênus Terra Marte

Diâmetro (Km) 12104 12742 6779

Temperatura 
superfície (°C)

464 15 -65

Composição 
atmosférica

CO2 N2, O2 CO2

Densidade 
atmosférica

100 1 0.01



  

Vênus

Imagem 
computadorizada 
obtida com a sonda 
Magellan, anos 
1990s

Imagens da 
sonda Venera 13, 
1975. Primeiro 
pouso em outro 
planeta.



  

Terra e Marte
A densidade da 
atmosfera em Marte é 
1% da terrestre.

Mas ambos rotacioname 
em 24h e têm o eixo de 
rotação inclinado igual 
com relação ao plano 
orbital → estações do 
ano.



  

Marte

Acima: imagem 360° do 
Monte Mercou, sonda 
Curiosity, 2021

À esquerda: Imagem do 
Monte Santa Cruz, 
sonda Perseverance, 
2021



  

Sistema Terra Lua
● A Lua tem 1/81 da massa da Terra → satélite 

comparativamente grande
● Ausência de atmosfera → muitas crateras de 

impacto
● Trava de maré → período de rotação igual ao orbital 

→ comum em outros sistemas planeta-satélite.
● Único outro objeto visitado pelo ser humano.



  

Planetas Anões



  

Planetas anões – imagens reais

Acima: imagem Haumea e suas luas 
(Hi’iaka e Namaka), com o Hubble (2015).

À direita: Imagem de Eris e sua lua 
Dysnomia, obtida com o Hubble (2017)



  

Planetas vs. Planetas anões

● Planetas têm que satisfazer 3 condições
→ Orbitar em torno do Sol
→ Ter forma (aproximadamente) esférica
→ Ter varrido material em sua órbita, sendo 
o objeto dominante ao longo da mesma 



  

Forma esférica ↔ Gravidade

Ceres: Diâmetro ~ 950 km. Imagem da 
sonda Dawn, 2015.

Vesta: Diâmetro médio ~ 525 km. 
Imagem da sonda Dawn, 2011.



  

Plutão e Caronte

Composição de imagens de Plutão 
(embaixo à direita) e Caronte, feitas 
pela sonda New Horizons (2015).

Tamanhos em escala. Padrão 
homogêneo de cores.



  

Planetas gigantes, aneis e satélites
● Todos os 4 planetas gigantes gasosos têm 

aneis.
Planeta # de satélites 

conhecidos
Mercúrio 0

Vênus 0

Terra 1

Marte 2

Júpiter 80

Saturno 83

Urano 27

Netuno 14



  

Vulcanismo em Io
À direita: Imagem da sonda 
Galileo, mostrando erupção 
na superfíce de Io (1997). 

A atividade sísmica é 
produzida pelas fortes forças 
de maré causadas por Jupiter. 

À esqueda: imagem de Júpiter e seus 4 maiores 
satélites. Observatório do Campus do Vale, 
UFRGS, 2004.  



  

Aurora nos pólos de Júpiter
Júpiter tem período de 
rotação de 9.6h → intenso 
campo magnético → íons de 
alta energia.

Além dos íons do vento solar, 
íons provenientes de Io 
interagem com a 
magnetosfera Joviana.

À direita, composição de 
imagem óptica do planeta 
com imagem obtida com o 
telescópio de raios X 
Chandra, em 2007.  



  

Auroras nos demais gigantes

Composição de imagens óptica e no 
ultra-violeta, obtidas com o telescópio 
Hubble, 2017.

Composição de imagens 
óptica da sonda Voyager 2 
(1980s) com imagens UV 
obtidas com o telescópio 
Hubble, 2012 e 2014.



  

Calisto – crateras de impacto

Imagem de Calisto, o 2o 
maior satélite de Jupiter, e 
mais distante entre os 
Galileanos, obtida em 2001 
com a sonda Galileo.



  

     Titan

À direita: foto 
da superfície 
de Titan, obtida 
com a sonda 
Huygens 
(2005).  

À esquerda: 
imagens de 
Titan, 
telescópio 
Hubble (1996). 
A região de alta 
reflexão 
chama-se 
Xanadu.  



  

Ciclo hidrológico em Titan?



  

Medindo a profundidade dos mares
altimetria com radar



  

Enceladus e Europa – oceanos 

Superfície galada de Europa obtida 
com sonda Galileo 1998. Rachaduras 
indicam existência de água embaixo.

Superfície galada de Enceladus obtida 
com sonda Cassini 2014. Geisers 
indicam novamente um oceano 
embaixo do gelo.



  

Asteroides e objetos trans-netunianos
● Em torno de 1 milhão conhecidos
● Compostos por rochas, sendo uma minoria metálica.
● Cinturão principal (entre órbitas de Marte e Júpiter) contém a 

grande maioria dos asteroides.
● Cinturão de Kuiper → objetos trans-netunianos, incluindo 

maioria dos plantas anões.
● Formam grupos de acordo com as características de suas 

órbitas.



  

Ceres 
planeta anão do Cinturão Principal

Imagem obtida pela 
sonda Dawn, 2015.



  

Objetos Próximos da Terra



  

Asteroides in situ
Imagens do asteroide próximo à Terra Eros, 
obtidas com a sonda NEAR. À direita: visto 
à distância (2000); Abaixo: a 250m da 
superfície, antes da NEAR pousar (2001).



  

Asteroides potencialmente perigosos
● Objetos próximos à Terra atingem distâncias mínimas de 48 milhões de km 

ou menos em suas trajetórias no espaço.
● Dos ~30 mil objetos próximos à Terra, em torno de 4700 são considerados 

potencialmente perigosos, capazes de passar a menos de uns 3 milhões 

de km e tendo tamanhos > 100m.
● Passagens de NEOs bem perto da Terra acontecem com frequência: 

 https://theskylive.com/near-earth-objects

https://theskylive.com/near-earth-objects


  

Asteroides Apolos 
● Têm órbita semelhante à da 

Terra. 
● 1/3 dos objetos próximos à Terra 

e dos potencialmente perigosos



  

Cometas
● Sobras da formação do Sistema Solar
● Habitam os confins do Sistema Solar
● Órbitas altamente alongadas e sem plano 

preferencial.
● Material de composição química semelhante à 

nuvem original que deu origem ao Sistema Solar.



  

Cometas recentes

Imagem tirada do sul da Califórnia do 
cometa Neowise, quando estava  
próximo à Terra, em 2020.

Imagem do cometa Bernardinelli-Bernstein, 
descoberto pelo Dark Energy Survey em 
2014. A imagem é do telescópio espacial 
Hubble, obtida em 2022.



  

Cometas

Imagem do choque da carga de impacto da sonda 
Deep Space com o cometa Tempel 1 (2005)

Núcleo do cometa Halley, 
sonda Giotto 1986.



  

Nuvem de Oort
Enquando o cinturão de Kuiper, que 
contém a maioria dos objetos trans 
netunianos conhecidos, se estende de 30 
a 50 UA, a Nuvem de Oort deve atingir 
entre 2000 e 200000 UA, sendo 
repositório de quantidades desconhecidas 
de poeira, cometas e outros corpos 
menores.

É o limite físico do Sistema Solar.
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