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O Sistema Solar

O Sistema solar consiste:  de uma estrela média o Sol
os planetas , Mercúrio, Vênus,Terra,Marte, Júpiter,   Saturno, 
Urano, Netuno e Plutão. Inclui os satélites dos planetas, 
numerosos cometas , asteróides e meteoróides. 

Matéria do Sis. 
Solar (%)

Sol 99.85

Planetas 0.135

Cometas:0.01

Satélites 

Meteoróides

Meio 
Interplanetario

< 0.00005 



Planetas Terrestres  e Planetas Jupiterianos
Terrestres: 
Mercurio, Venus
Marte,  Superficie
Rochosa como a 
Terra(Silicatos, Ni, Fe)

Jupiterianos: 
Júpiter, Saturno, 
Úrano, Neptuno
Planetas gigantes 
comparados com a 
Terra, natureza 
gasosa (H, H2O, 
CO2,CH4,NH3)



Estrutura dos Planetas



Marte Vênus

Cratera de Mercúrio

Cratera e Montanhas de Venus



Novo  Planeta :2003 UB313

• O mais novo planeta do 
sistema solar . Foi 
detectado em 2003 e 
designado como 

• 2003 UB313,
• Tem 3000 Km de 

diâmetro e é um mundo de 
pedra e gelo e maior que 
Pluto

Primeira detecção   de Sedna com o
telescópio Hubble

Figura artistica do Planeta



Movimento dos planetas     
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O Sol exerce
uma força de 
atração sobre 
os planetas, 
que produz  
aceleração 
centrípeta 
necessária 
para manter o 
planeta em 
órbita

Gravitação Universal, Lei de  Newton  F=GMs mp/r2



O Sistema Solar interior a orbita Terra ,







Inclinação do eixo de rotação 

Distância Média



Estações: Outono, Inverno, primavera e verão,   resultam    
da inclinação do eixo da Terra,  respeito ao plano de 

sua órbita, e da translação em torno do Sol

Estações da Terra

Marte



Fuso Horário 



Determinação de Distâncias, paralaxe  
heliocêntrica

°r = raio da órbita da Terra
d =  distância a estrela d=r/p
p=  paralaxe da estrela   (1 radiano=360 °/2ππππ)

Unidades : UA (Unidade Astronômica= distancia Terra_Sol)= 1.496 x108 Km
Ano-Luz  = velocidade da luz percorrida em 1 ano 
1Ano luz=      2.999x105 km/s x 3.1557x 107 s = 9.46 x 10 12 Km 



O Parsec

O parsec é a 
distancia de um 
objeto tal, que um 
observador nesse 
objeto veria o raio 
da órbita da Terra 
com um tamanho 
angular de 1”
d(pc)=1/ p”
1 pc= 206265 UA



O Sol nossa fonte de luz e de vida é a estrela mais próxima 
de nos e uma das 100 bilhões de estrelas de nossa Galáxia

Diâmetro= 1.390.000 km 

Massa=1.989x1030 kg

Temperatura = 5800 K 
Energia Sol=3.86e33erg/seg

Cada seg transforma

700.000.000 tons de 
Hidrogenio em 695.000. 000 
tons de He e 5.000.000 tons de 
energia na forma de raios 
gama 

I
m
a



Nossa Galáxia: A Via Láctea

Observatório de Cerro Tololo, Andes Chilenos

A Via Láctea é a 
faixa nebulosa que 
atravessa todo  o 
céu de Norte a Sul

Galileo Galilei (1564-1642 )
descobriu que ela consiste em 
uma multitude de  estrelas



A Forma e o tamanho da Via Láctea

Vista lateral da Via Láctea.  O Sol dista 
8500 parsec do centro galáctico

Imagem do plano galáctico
em emissão de luz 
infravermelha



População estelar do plano  Galáctico, estrelas 
jovens, gás e poeira  (grãos de silicatos  e carbono)

Idade < 107 anos



População estelar do Halo Galáctico

Os  aglomerados globulares 
contem centenas de 
milhares de estrelas, são 
objetos do halo galáctico de 
idade > 109



Rotação da Galáxia 

A Jan H. Oort (1900-1992) demonstrou 
que os movimentos das estrelas 
relativas ao Sol podem ser 
interpretados em termos do 
movimento geral das estrelas em 
torno ao centro da Galáxia .

O Sol traslada-se  em torno 
de centro galáctico  com 
V=220 km/seg 
completando uma volta 
em 250 x 106 anos 

Massa = 10 11 massas solares



Distâncias  extra-galaticas

A variabilidade  de luz das estrelas Cefeídas permite determinar a distancia 
distancias de outras  galáxias. 

m-M= 5 log (d/10 pc)
m (brilho  da estrela localizada a distancia d)
M ( brilho da estrela  localizada a 10 parsecs )



Galáxias 

Digrama morfológico das galáxias 



As Galáxias mais próximas da Via Láctea  

A Nuvem Maior  de Magalhães

Irregular d= 200.000 AL
Andromeda M31,
espiral d = 1.200.000 AL



Galáxias Elípticas e Lenticulares

Nas galáxias elípticas as estrelas velhas são numerosas, 
tem pouco gás e poeira e poucas estrelas jovens



Simulações numericas sobre a formação e evolução

do disco das galáxias



Galáxias em colisão 



Radio galáxias 

Superposição 
da imagem 
ótica e em radio 
do quasar 
3C219 distante



Aglomerados de galáxias

Imagem do Telescopio Espacial Hubble do Aglomerado de 
Abell.  Os arcos são a imagem de uma galáxia,  produzidos 
pelo efeito de lente gravitacional do aglomerado



Imagem Funda do Céu, obtida com o HST em 
uma região aparentemente sem estrelas



Hubble descobriu que as
linhas espectrais das
galáxias mostram 
deslocamento para o
Vermelho. 
Efeito Doppler 

V= λλλλ- λλλλ0/ λλλλ0 x C

Lei de Hubble

V=  Z C



Lei de Hubble V=HxD
As galáxias se afastam com velocidade V proporcional a sua 

distancia D



Expansão do Universo

A Densidade critica para o Universo fechado =
Dc=10-29 g/cm3 A matéria visível  <100 Dc





Escala do Universo

103 m   =1km
104 m   =tamanho de uma cidade 
106 m   =tamanho de um estado
107 m   = diâmetro da Terra
109m    =  Órbita da Lua
1010 m  = distancia Terra-Sol  
1016 m  = limite do Sistema Solar
10 20 m = tamanho de nossa Galáxia
10 23 m = tamanho de um aglomerado 
de galáxias 
10 26 m = tamanho de nosso Universo, 
pois a idade do Universo  e de 12 bilhões
de anos atrás, no Big Bang

Os astrônomos constroem maiores telescópios, 
como o Telescópio de 8mt Gemini Norte  
Moana Kea,  Hawaii, USA (Consorcio, Estados
Unidos ,Inglaterra, Canada, Australia, Brasil, 
Argentina, Chile)


