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De acordo com as observaDe acordo com as observaçções astronômicas:ões astronômicas:

� órbitas dos planetas:

�coplanares, paralelas ao equador solar e praticamente circulares;
�circundam o Sol com órbitas no sentido anti-horário – direção da rotação 

solar.

� demais propriedades:

�os  planetas  têm apenas 0,15% da massa total do sistema solar;
�planetas  telúricos  e  jovianos  exibem  diferenças  físicas  e químicas.



�� Teoria nebular antiga:Teoria nebular antiga:

� proposta por Kant, em 1755 e desenvolvida por Laplace em 1796;

� apresenta o conceito primitivo de nebulosa, de onde o Sol e o sistema 
solar nasceram;

� Laplace: “a nebulosa contrai-se sob a influência da gravidade e sua 
velocidade rotacional aumenta até que ela colapse em um disco.”

� subsequentemente, anéis de gás são ejetados e condensam em 
planetas e satélites;

� teoria válida até o século XVIII.

�� O que dizem as teorias?O que dizem as teorias?



� Problemas da teoria nebular antiga:

�é difícil explicar a acreção de um planeta a partir de um anel de 
planetóides;

�a maior parte do momentum angular está nos planetas  (Júpiter – 60% e 
Saturno – 25%);

�como a maior parte da massa do sistema solar está no Sol  (99,8%), ele 
deveria  ter  retido a maior parte do momentum angular do sistema 
solar.



� Devido à competição entre 
força gravitacional, pressão do 
gás e rotação, a nebulosa 
entra em contração e começa 
a achatar em uma “panqueca”
com um bojo no centro.

� Enquanto a nebulosa colapsa, a rotação 
faz com que pontos localizados contraiam 
(ainda mais) gravitacionalmente. 

� Estas regiões se tornarão o Sol, os 
planetas (e suas luas) e corpos menores
do sistema solar no futuro.

� Teoria nebular moderna



� Vantagens da teoria nebular moderna:

� fornece explicações para alguns fatos que ocorrem no sistema solar, 
como:

�as órbitas dos planetas estão todas no mesmo plano com o Sol no centro 
(~circulares);

�os planetas todos revolvem na mesma direção;

�a maioria dos planetas rota na mesma direção com eixos de rotação;

� a questão do momentum angular é explicada pela perda de massa do 
Sol.



� Classificação dos planetas:

� Telúricos ou terrestres: Mercúrio,

Vênus, Terra e Marte (4 mais

próximos do Sol);

� Jovianos ou jupiterianos: Júpiter,

Saturno, Urano e Netuno.

ComponenteComponente MassaMassa

Sol 99,85%

Júpiter 0,10%

Demais planetas 0,04%

Cometas 0,01%

Satélites e anéis 0,00005%

Asteróides 0,0000002%

Meteoróides e 
poeira

0,0000001%

Massa no Sistema SolarMassa no Sistema Solar



� Propriedades fundamentais dos planetas



� Como se determinam estas características?

� Massa: * satélites: 3ª lei de Kepler; 
* ausência de satélites: perturbações causadas nas órbitas de 
outros planetas que são enviados até estes planetas.

� Raio: medido diretamente do tamanho angular, quando se conhece a 
distância.

� Distância ao Sol: determinada a partir da paralaxe geocêntrica do planeta, 
ou, mais modernamente, por medidas de radar. 

� Composição química: pode ser estimada a partir da densidade média do 
planeta, e por espectroscopia.
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� Outras propriedades importantes dos planetas são: 

� Rotação: detectada a partir da observação de aspectos de sua superfície, 
por medidas de efeito Doppler ou de taxas de rotação do campo 
magnético. 

� Temperatura: como os planetas obtém a maior parte de sua energia da 
luz solar, suas temperaturas dependem basicamente de sua distância ao 
Sol.

� Reflectividade: parte da energia solar incidente sobre o planeta é
refletida, e parte é absorvida. A fração da energia solar total incidente 
que é refletida chama-se albedo (A). 
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� Estrutura interna

Estrutura interna dos planetas ↔ variação de parâmetros físicos com o raio. 

Ex.: densidade média da Terra: 5,5 g/cm3;
densidade das rochas na superfície: 2,6 g/cm3. 

� Conclusão: a Terra tem uma estrutura 
interna diferenciada. 

� A estrutura interna dos planetas “sólidos”
pode ser estudada através de ondas sísmicas.

� Essas ondas podem ser produzidas por
terremotos naturais ou por impactos artificiais.



� A estrutura interna dos planetas jovianos não pode ser estudada através de 
ondas sísmicas.

� Pode-se estudar a estrutura interna do planeta mapeando-se a órbita de um
a sonda espacial quando ela passa próxima ao planeta.

� Outra opção: formalismo hidrostático (como em estrelas).



� Superfícies

� As superfícies da Lua e de Mercúrio são 
parecidas, com grande número de crateras 
e grandes regiões baixas e planas. 

� Marte apresenta uma superfície com 
montanhas, vales e canais. 

� A superfície de Vênus não é visível
devido às densas nuvens de ácido
sulfúrico que o cobrem .

�Estudos de radar mostram que possui
superfície plana.





� Asteróides

� São um grupo numeroso de pequenos corpos (planetas menores) com 
órbitas situadas na grande maioria no Cinturão Principal de Asteróides, 
entre as órbitas de Marte e Júpiter.

� A partir de 1992 foram descobertos vários asteróides além da órbita de 
Netuno, chamados objetos transnetunianos. 

� A maioria têm órbitas alinhadas com a eclíptica, formando um anel em 
torno do Sol, a uma distância média de 40 UA, chamado "Cinturão de 
Kuiper". Todos os asteróides são menores do que a Lua. 

Ida



� Cinturão de Asteróides:

�Contém mais de 90% de todos os asteróides. 

�Os grandes asteróides têm densidade da ordem
de 2,5 g/cm3. 

�Maior asteróide (e 1º conhecido): Ceres.



� Cinturão Principal

� Situa-se entre Marte e Júpiter 

e tem em torno de 1/20 da massa

da Lua. 

� Os asteróides ali formados são 

misturas variadas de rochas e metais.

� Tem em torno de 200000 asteróides 

catalogados.



� Cinturão de Kuiper

� Foi predito pelos cálculos do astrônomo irlandês

Kenneth Edgeworth, em 1949, e do holandês Gerard

Kuiper, em 1951.

� Asteróide transnetuniano 2001 KX76: com 1200 km de diâmetro, 
desbancou Ceres como o maior asteróide conhecido até então. 



� Asteróide Quaoar: descoberto em 2002. Tem cerca de 1250 km de 

diâmetro. Está localizado a cerca de 1,6 bilhões de km além de Plutão, no 

cinturão de Kuiper.



� Asteróide Sedna: diâmetro

entre 1300 e 1600km, com 3/4 do

tamanho de Plutão, estando a

uma distância de 13 bilhões de km,

além do cinturão de Kuiper.



� Eris: descoberto em 2005;

Diâmetro estimado: 2398 ± 97 Km;

Está entre 38 UA e 98 UA do Sol.

� Asteróides muito 
pequenos são chamados 
de meteoróides. 



� Planetas anões

� Nova categoria de objetos, estabelecida em agosto de 2006.

Enquadram-se nela objetos que:

� estão em órbita em torno do Sol (como os planetas); 

� têm forma determinada pela auto-gravidade, ou seja, são esféricos 
(como os planetas); 

� não tem tamanho significativamente maior do que os outros 
objetos em sua vizinhança (ao contrário dos planetas). 

Ceres Éris Plutão Makemake Haumea



� Cometas:

� São compostos por:

� rochas envoltas em gelo;

� vapor de gelo (coma) – caudas de 

poeira e gás do cometa;

� parte sólida e gelada no interior do 

cometa – núcleo.

� Cometa Halley: 1º a ser reconhecido como periódico –

retorna às regiões interiores do sistema solar a cada 76 anos. 

�Órbita: * no periélio: 0,59UA;

*no afélio: estende-se além da órbita de Netuno. 



� Os núcleos dos cometas 

originam-se na gelada e distante

nuvem de Oort; 

� Foi proposta em 1950 por Jan

Oort – evidências de que cometas

penetravam o sistema solar.

� Se um corpo pequeno 
apresenta uma atmosfera volátil 
visível, chama-se cometa. Se não, 
chama-se asteróide.



� Meteoros

� São pequenos asteróides (meteoróides) que se chocam com a Terra. 

� Ao penetrar na atmosfera da Terra, geram calor por atrito com a 
atmosfera, deixando um rastro brilhante facilmente visível a olho nu, 
chamados de estrelas cadentes. 

� Etimologia: o termo vem do grego meteoron, que significa “fenômeno no 
céu”.

� Existem aproximadamente 2000 asteróides com diâmetro maior de 1 km, 
que se aproximam da Terra, colidindo com uma taxa de 
aproximadamente 1 a cada 1 milhão de anos. 



� Meteoróides: restos de cometas ou fragmentos de asteróides;

� Meteoros: meteoróides que penetram a atmosfera terrestre;

� Meteoritos: meteoros que chegam ao solo.

� Chuva de meteoros

� Quando a Terra cruza a órbita 
de um cometa e encontra poeira 
ejetada deste, ocorre uma chuva 

de meteoros.



� Satélites

� Em geral, o número de satélites de um planeta 

está associado à sua massa. 

� Maior satélite do sistema solar: Ganimedes. 

� Segundo maior: Titan, de Saturno, com 2575km

de raio.

� Lua: satélite terrestre, com 3475 km de diâmetro. 

(maior do que Plutão).



� Os três maiores satélites têm a mesma densidade e aproximadamente o 
mesmo tamanho e, portanto, devem ter a mesma composição química.

� Titan apresenta a notável característica de 
possuir uma atmosfera densa, rica em 
compostos de carbono e metano. 

� Titan, como Vênus, é cercado por uma camada 
opaca de nuvens. 

� A maioria dos satélites revolve em torno do respectivo planeta no sentido de 
oeste para leste e a maioria tem órbita aproximadamente no plano equatorial 
de seu planeta. 



� Os quatro planetas jovianos apresentam um sistema de anéis, constituídos por 
bilhões de pequenas partículas orbitando muito próximo de seu planeta. 

� Os anéis devem ter se formado pela quebra de um satélite ou a partir de 
material que nunca se aglomerou para formar um satélite. 

� Saturno: possui anéis espetaculares. São constituídos por pequenas partículas 
de gelo, que refletem muito bem a luz. 

� Urano, Netuno e Júpiter: os anéis são feitos de partículas escuras, sendo 
invisíveis da Terra. Maxwell demonstrou que os anéis só poderiam 
permanecer em órbitas estáveis se fossem constituídos de pequenas 
partículas. 

Anéis de poeira 
em torno de 
Júpiter e 

Urano.
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