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Resumo 
Sem dúvida, de tudo o que explanamos sobre o Universo, sistemas estelares, solares, planetas 

e exoplanetas, o sistema mais conhecido é o Sistema Solar. Quem não sabe o que é o Sol, 

quais são os planetas, os cometas, os asteroides? Mas é realmente assim? Se queremos saber 

isto a partir do ponto de vista científico, é necessário distinguir as regras que definem um 

sistema. 

 

Quais são estes corpos (conforme a resolução da União Astronômica Internacional, de 24 de 

agosto de 2006)? 

- 8 planetas, 

- 162 satélites naturais dos planetas, 

- 3 planetas anões, 

-  Outros corpos menores: 

 Asteroides, 

 Meteoritos, 

 Cometas, 

 Pó, 

 Objetos do Cinturão de Kuiper, 

 Etc. 

 

Por extensão, qualquer estrela rodeada pelos corpos celestes de acordo com as mesmas leis 

denomina-se sistema estelar. Qual é o lugar do Sistema Solar no Universo?  Há muitas 

perguntas que tratamos de responder neste capítulo. 

 

Objetivos 

 Saber qual lugar ocupa o Sol no Universo. 

 Conhecer que objetos formam o Sistema Solar. 

 Conhecer detalhes sobre os diferentes corpos do Sistema Solar, especialmente dos 

mais destacados. 

Sistema Solar 
 
O que é um sistema? 
Um sistema é, por definição, um conjunto de elementos (princípios, normas, forças, etc.), que 

interagem entre si de acordo com uma série de princípios ou regras. 
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O que é um Sistema Solar? 
Para definir um Sistema Solar vamos indicar os elementos do conjunto: o Sol e todos os 

corpos que o rodeiam e que estão unidos a ele pela força da gravidade. 

 

Qual é o lugar do Sistema Solar no Universo?  
O Sistema Solar está situado em um dos braços exteriores de nossa galáxia, também chamada 

Via Láctea. Este braço chama-se o braço de Órion. Está situado em uma região de densidade 

relativamente pequena. 

 

O Sol, junto com todo o Sistema Solar, está em movimento de revolução ao redor do centro 

da galáxia. Situado a uma distância de 25.000-28.000 anos luz (quase a metade do raio da 

galáxia), possui um período de revolução aproximadamente de 225-250 milhões de anos (ano 

galáctico do Sistema Solar). A distância pela qual viaja ao longo desta órbita circular é de 

aproximadamente 220 km/s, enquanto que a direção está orientada à posição atual da estrela 

Vega. 

 

Nossa galáxia é composta por aproximadamente 200 bilhões de estrelas juntamente com seus 

planetas e por mais de 1000 nebulosas. A massa de todo o conjunto é de aproximadamente 

750-1000 bilhões de vezes maior que a do Sol; e o diâmetro é de 100.000 anos luz. 

 

Bem próximo está o sistema de Alpha Centauri (a estrela mais brilhante da constelação de 

Centauro) composto por três estrelas. Ou seja, um par de estrelas (Alpha Centauri A e B), 

similar à do Sol, que gira ao redor de uma anã vermelha, Alpha Centauri C, com 

luminosidade relativamente pequena a uma distância de 0,2 anos-luz. Esta última é a estrela 

mais próxima do Sol, a uma distância de 4,24 anos luz, motivo pelo qual é conhecida também 

como “Proxima Centauri”. 

 

Nossa galáxia é parte de um grupo de galáxias chamado Grupo Local, composto de três 

galáxias grandes e uma série de outras 30 menores. 

 

Nossa galáxia possui a forma de uma espiral enorme. Os braços desta espiral contêm, entre 

outras coisas, matéria interestelar, nebulosas e estrelas jovens que nascem de forma 

permanente dessa matéria. O centro da galáxia está composto por velhas estrelas concentradas 

em grupos de forma esférica. Nossa galáxia possui aproximadamente 200 destes grupos, dos 

quais somente 150 são mais conhecidos. Estes grupos concentram-se, sobretudo, no centro 

galáctico. Nosso Sistema Solar está situado há 20 anos luz acima do plano de simetria 

equatorial e 28.000 anos luz de distância desde o centro galáctico. 

 

O centro da galáxia encontra-se na direção da constelação de Sagitário, a 25.000 - 28.000 

anos luz de distância do Sol. 

 

O Sol 
 

A idade do Sol é de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Na atualidade, o Sol completou 

quase a metade de seu ciclo de evolução e seu núcleo de hidrogênio transforma-se em hélio 



Publicaciones de NASE                                                           Sistema Solar  
 

 
 

através da fusão nuclear. A cada segundo, no núcleo do Sol, mais de quatro milhões de 

toneladas de matéria se convertem em energia, gerando assim neutrinos e radiação solar. 

 

 
Fig. 1: O Sol. 

 
O ciclo da vida do Sol 
O Sol se converterá em aproximadamente 5 bilhões de anos em uma gigante e depois em uma 

anã branca, período em que nascerá uma nebulosa planetária. Acabará por último o 

hidrogênio, e logo proporcionará mudanças radicais; incluída a destruição total da Terra.  

 

A atividade solar, mais exatamente sua atividade magnética, é detectada visivelmente pelo 

número e dimensão das manchas em sua superfície, assim como por erupções solares e as 

variações do vento solar que dissipam a matéria do Sol no Sistema Solar e inclusive para além 

deste. 

 

A maior parte do Sol (74%) é hidrogênio, quase 25% é hélio, enquanto o resto são elementos 

pesados. 

 

A formação e evolução do Sistema Solar 
O nascimento e a evolução do Sistema Solar motivaram as teorias mais extravagantes.  Nem 

sequer as descobertas dos últimos séculos conseguiram aproximar-nos ao correto 

entendimento destes processos. A era espacial, o conhecimento de outros mundos similares ao 

nosso Sistema Solar, bem como a física nuclear, nos ajudaram a compreender melhor os 

processos fundamentais que ocorrem dentro de uma estrela, e finalmente conduzem à adoção 

de modelos próximos da realidade. 

 

Esta parece ser a hipótese de uma nebulosa primitiva, proposta em 1755 por Emmanuel Kant 

e também separadamente por Pierre-Simon Laplace. Conforme esta teoria, o Sistema Solar é 
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o resultado da ação do efeito da gravitação em uma nuvem gasosa denominada nebulosa 

solar. Esta última teria um diâmetro de aproximadamente 100 UA e uma massa de 2,3 vezes 

maior que a do Sol. Com o tempo, uma forte perturbação (possivelmente uma vizinha 

supernova) sacudiu a nebulosa jogando a matéria para o interior até que as forças 

gravitacionais ultrapassaram a pressão dos gases e iniciou o colapso. Enquanto isso, a 

nebulosa estava descendo sobre si mesma, aumentando a pressão, e portanto a temperatura, e 

a conservação do momento cinético permitiu que esta começasse a rotar cada vez mais rápido. 

Fato ocorrido há aproximadamente 4,6 milhões de anos. Hoje em dia o Sistema Solar é 

completamente diferente do original. Apesar disso, melhor ver nosso sistema planetário tal 

como é atualmente. 

 

Planetas 
 

Para este efeito, será utilizada a definição da União Astronômica Internacional (UAI), em sua 

26º Assembleia Geral, realizada em Praga, em 2006. 

 

No Sistema Solar, um planeta é um corpo celeste que: 

1. Está em órbita ao redor do Sol, 

2. Possui massa suficiente para manter o equilíbrio hidrostático (forma quase redonda), e 

3. Contribuiu para "limpar a vizinhança" ao redor de sua órbita. 

 

Um corpo não-satélite que cumpra somente os dois primeiros destes critérios está classificado 

como um “planeta anão”. 

 

Segundo a UAI, os planetas e os planetas anões são duas distintas classes de objetos. Um não-

satélite que cumpra só o primeiro critério é denominado um “pequeno corpo do Sistema 

Solar” (SSSB). 

Os projetos iniciais de reclassificação dos corpos no Sistema Solar planejaram incluir os 

planetas anões como uma subcategoria dos planetas, mas como este projeto poderia conduzir 

ao acréscimo de dezenas de novos planetas no Sistema, o intuito foi finalmente abandonado. 

Em 2006, somente foram acrescentados três planetas anões (Ceres, Éris e Makemake) e a 

reclassificação de um (Plutão). Desta forma, o Sistema Solar possui cinco planetas anões: 

Ceres, Plutão, Makemake, Haumea e Éris, no momento. 

 

De acordo com a definição, na atualidade há oito planetas e cinco planetas anões conhecidos 

no Sistema Solar. A definição distingue os planetas dos corpos menores e não é útil fora do 

Sistema Solar, onde não é possível detectar os corpos menores com a tecnologia atual. Os 

planetas extra-solares, ou exoplanetas, são tratados separadamente em virtude de um projeto 

complementar de 2003 de diretriz para a definição dos planetas, que os distingue das estrelas 

anãs que são maiores. 

 

Vamos apresentar cada um dos corpos que integram o Sistema Solar: 

 

MERCÚRIO 
Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e o menor planeta do Sistema Solar. É um planeta 

telúrico1 no interior do Sistema Solar. Recebe o nome do deus romano Mercúrio. 
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Não possui nenhum satélite natural. É um dos cinco planetas que pode ser visto da Terra a 

olho nu. Foi observado com o telescópio somente há partir o século XVII. Ultimamente, foi 

estudado por duas sondas espaciais: Mariner 10 (três vezes em 1974-1975) e Messenger (duas 

vezes em 2008). 

 

Mesmo que possa ser visto a olho nu, não é facilmente observável porque é o planeta mais 

próximo do Sol. Mercúrio pode ser observado somente ao redor das elongações, um pouco 

antes do amanhecer e um pouco depois do entardecer, e seu lugar na abóbada celeste é bem 

perto do Sol. Entretanto, as missões espaciais proporcionaram informação suficiente para 

mostrar surpreendentemente que Mercúrio é muito similar à Lua. 

 

 
Fig. 2: Mercúrio. 

 

Vale a pena mencionar algumas características do planeta: é o menor do Sistema Solar e o 

mais próximo do Sol. Possui a órbita mais excêntrica (e = 0,2056) e também a mais inclinada 

em sentido contrário à eclíptica (i = 7° 005). O período sinódico é de 115,88 dias, por isso 

significa que três vezes ao ano é situado numa posição de máxima elongação oeste do Sol 

(também é conhecido como “a estrela da manhã”, e nas três posições de máxima elongação ao 

este do Sol se chama “a estrela da tarde”). Em qualquer destes casos, a elongação não excede 

os 28°. Seu raio de 2.440 quilômetros o torna o menor planeta do Sistema Solar, menor 

inclusive que dois satélites galileanos de Júpiter: Ganimedes e Calisto. 

 

A densidade de 5,427 g/cm3 transforma o planeta no mais espesso depois da Terra (5,5 

g/cm3). O ferro poderia ser o principal elemento pesado (70% contra 30 de matéria rochosa), 

que proporciona a grande densidade de Mercúrio. 

 

Geralmente afirma-se que Mercúrio não tem atmosfera, o que não é correto, porém sua 

atmosfera é pouco comum. 
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Mercúrio é o único planeta (além da Terra) com um campo magnético significativo, mesmo 

que seja da ordem de 1/100 em comparação ao campo magnético terrestre, suficiente para 

criar uma magnetosfera, capaz de estender-se até 1,5 raios planetários, em face de 11,5 rádios 

no caso do planeta Terra. Por último, há outra analogia com a Terra: o campo magnético é 

bipolar, com um eixo magnético inclinado 11°, em frente ao eixo de rotação. 

 

As temperaturas variam enormemente em Mercúrio. Quando o planeta passa pelo periélio, a 

temperatura pode chegar a 427°C no equador ao meio dia, isto é, temperatura suficiente para 

provocar a fusão de um metal como o zinco. No entanto, imediatamente após o anoitecer, a 

temperatura pode baixar a -183°C, fazendo que o aumento da variação diurna seja de 610ºC!  

 

Nenhum planeta sofre uma diferença tão grande, que pode ser devido à intensa radiação solar 

durante o dia, a ausência de uma atmosfera densa e a duração do dia de Mercúrio (o intervalo 

entre o amanhecer e o entardecer é de quase três meses terrestres, ou seja, tempo suficiente 

para guardar calor ou, analogamente, frio durante uma noite de igual proporção). 

 

Características Orbitais, Época J2000 

Afélio 69.816.900 km, 0,466 697 AU 

Periélio 46.001.200 km, 0,307 499 AU 

Semieixo maior 57.909.100 km, 0,387 098 AU 

Excentricidade 0,205630 

Período orbital 87,969 1 dias, (0,240846 anos), 0,5 dia solar de 

Mercúrio 

Período sinódico 115,88 dias 

Velocidade média orbital 47,87 km/s 

Anomalia média 174,796° 

Inclinação 7,005° sobre a eclíptica 

Longitude do nodo ascendente 48,331° 

Argumento do periélio 29,124° 

Afélio 69.816.900 km, 0,466 697 AU 

Características Físicas 

Raio médio 2.439,7 ± 1,0 km; 0,3829 Terras 

Achatamento 0 

Superfície 7,48 10
7
 km; 0,147 Terras 

Volume 6,083 10
10

 km
3
; 0,056 Terras 

Massa  3,3022 10
23

 kg; 0,055 Terras 

Densidade média 5,427 g/cm
3
 

Gravidade superficial no equador  3,7 m/s²; 0,38 g 

Velocidade de escape 4,25 km/s 

Período sideral 58,646 d; 1407,5 h 

Albedo 0,119 (bond); 0,106 (geom.) 

Temperatura da superfície 

0 ° N, 0 ° W 

85 ° N, 0 ° W   

Min       média         máx. 

100        K340 K     700 K 

80 K 200 K     380 K 

Magnitude aparente –2,3 a 5,7 

Momento angular 4,5
”
 – 13

”
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Atmosfera 

Traços da pressão na superfície 

Composição: 42% oxigênio molecular, 29,0% sódio, 22,0% hidrogênio, 6,0% hélio, 0,5% 

potássio. Traços de argônio, nitrogênio, dióxido de carbono, vapor de água, xenônio, criptônio 

e néon. 

 

Temos que dizer algumas coisas sobre a superfície do planeta. 
As crateras de Mercúrio são muito similares às da Lua em morfologia, forma e estrutura. O 

mais notável é a cratera Bacia Caloris, testemunho de uma grande catástrofe. 

 

Os impactos que geram bacias são os acontecimentos mais catastróficos capazes de afetar a 

superfície de um planeta. Podem causar a mudança da crosta planetária e inclusive desordens 

internas. Isto ocorreu quando foi constituída a cratera Caloris com um diâmetro de 1.550 

quilômetros. 

 

O avanço do periélio de Mercúrio  
O avanço do periélio de Mercúrio está confirmado. Como qualquer outro planeta, o periélio 

de Mercúrio não é fixo, possui um movimento regular ao redor do Sol. Por muito tempo foi 

considerado que este movimento era de 43 segundos de arco por século, mais rápido 

comparado com as previsões da mecânica celeste clássica “newtoniana”. Este avanço do 

periélio foi antecipado pela teoria geral da relatividade de Einstein, sendo originada a 

curvatura do espaço em razão da massa solar. A coincidência entre o avanço observado do 

periélio e o anunciado pela relatividade geral foi a prova em favor da validade da hipótese 

desta última. 

 
VÊNUS 

 
Vênus é um dos oito planetas do Sistema Solar e um dos quatro planetas do sistema telúrico 

no sistema interno, também é o segundo em distância do Sol. Leva o nome da deusa romana 

do amor e da beleza. 

 

Sua proximidade do Sol, a estrutura e a densidade da atmosfera de Vênus possibilitam que 

seja um dos corpos mais quentes no Sistema Solar. Conta com um campo magnético muito 

fraco e não apresenta satélites naturais. É um dos planetas com um movimento de revolução 

retrógrado e o único com um período de rotação maior que o período da revolução. É o corpo 

mais brilhante na abóbada celeste depois do Sol e da Lua. 

 

É o segundo planeta mais distante do Sol (situado entre Mercúrio e a Terra), a 

aproximadamente 108,2 milhões quilômetros do Sol. A trajetória de Vênus ao redor do Sol é 

quase um círculo: sua órbita tem uma excentricidade de 0,0068, isto é, a menor do Sistema 

Solar. Um ano de Vênus é mais curto que um dia sideral de Vênus, em uma proporção de 

0,924. 

 

Seu tamanho e estrutura geológica são similares à da Terra. A atmosfera é muito densa. A 

mistura de CO2 e densas nuvens de dióxido de enxofre criam o maior efeito estufa do Sistema 

Solar, com temperaturas de aproximadamente 460 °C. Mesmo que Vênus esteja 

aproximadamente duas vezes mais afastado do Sol em relação a Mercúrio, e só receba quase 
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25% da radiação solar que Mercúrio ganha; a temperatura da superfície de Vênus é maior que 

a temperatura de Mercúrio. A superfície do planeta possui um relevo quase uniforme. Seu 

campo magnético é muito fraco, porém arrasta uma cauda de plasma com o comprimento de 

45 milhões de quilômetros, observada pela primeira vez pelo SOHO em 1997. 

 
Fig. 3: Vênus 

 

A característica mais notável de Vênus é sua rotação retrógrada; gira ao redor de seu eixo 

muito lentamente e em sentido contrário aos ponteiros do relógio, enquanto os planetas do 

Sistema Solar o fazem frequentemente em sentido horário (há outra exceção: Urano). Seu 

período de rotação foi descoberto somente em 1962. Esta rotação - lenta e retrógrada - produz 

dias solares bem mais curtos que o dia sideral, sendo estes dias mais longos nos planetas com 

rotação em sentido horário. Em consequência, há menos de 2 dias completos em um ano solar 

de Vênus. As causas da rotação retrógrada de Vênus ainda não se esclareceram. A explicação 

mais provável seria uma colisão gigante com outro corpo de grandes dimensões na formação 

dos planetas do Sistema Solar. Outra hipótese poderia ser que a atmosfera de Vênus 

influenciasse na rotação do planeta por causa da sua grande densidade. 

 

Vênus – a irmã gêmea da Terra. Analogia. 
• Nasceram ao mesmo tempo, a partir do mesmo gás e nuvens de pó, há 4,6 milhões de 

anos. 

• Ambos são planetas do Sistema Solar interno. 

• Suas superfícies possuem um terreno variado: montanhas, campos, vales, planaltos, 

vulcões, crateras de impacto, etc. 

• Ambos possuem um número relativamente pequeno de crateras, indicativo de uma 

superfície relativamente jovem e de uma atmosfera densa. 

• Possuem parecidas composições químicas. 
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Propriedades Vênus Terra Relação Vênus/Terra 

Massa 4,8685 10
24

 kg 5,9736 10
24

 kg 0,815 

Raio Equatorial 6.051 km 6.378 km 0,948 

Densidade média 5,204 g/cm
3
 5,515 g/cm

3
 0,952 

Semieixo maior 108.208.930 km 149.597.887 km 0,723 

Velocidade orbital média 35,02 km/s 29,783 km/s 1,175 

Gravidade superficial 8,87 m/s
2
 9,780327 m/s

2
 0,906 

 
Trânsito de Vênus 

O trânsito de Vênus acontece quando o planeta passa entre a Terra e o Sol, e a sombra de 

Vênus cruza o disco solar. Por causa da inclinação da órbita de Vênus, perante a terrestre, este 

fenômeno é muito raro em nossa escala de tempo. Acontece duas vezes a cada 8 anos; este 

duplo trânsito é separado do seguinte por mais de um século (105,5 e 121,5 anos). Os últimos 

trânsitos aconteceram em 8 de junho de 2004 e em 6 de junho de 2012. O próximo trânsito 

deverá acontecer no dia 11 de dezembro 2117. 

 

Características Orbitais, Época J2000 
Afélio 108.942.109 km, 0,72823128 AU 

Periélio 107.476.259 km, 0,71843270 AU 

Semieixo maior 108.208.930 km, 0,723332 AU 

Excentricidade 0,0068 

Período orbital 224,70069 dias, 0,6151970 anos, 1,92 Vênus dia solar 

Período sinódico 583,92 dias 

Velocidade orbital média  35,02 km/s 

Inclinação 3,39471° sobre a eclíptica, 3,86° equador do Sol 

Longitude do nodo ascendente 76,67069° 

Argumento do periélio 54,85229° 

Satélites Nenhum 
 

Características Físicas 
Raio médio 6,051.8 ± 1,0 km, 0,9499 Terras 

Achatamento 0 

Superfície 4,60 108 km2 ; 0,902 Terras 

Volume 9,38 1011 km3; 0,857 Terras 

Massa  4,8685 1024 kg; 0,815 Terras 

Densidade média 5,204 g/cm3 

Gravidade superficial no equador  8,87 m/s²; 0,904 g 

Velocidade de escape 10,46 km/s 

Período sideral - 243,0185 d 

Albedo 0,65 (geom); 0,75 (bond) 

Temperatura da superfície (média)  

Magnitude aparente Até -4.6 (crescente) a -3.8 (cheio) 

Momento angular 9.7” – 66.0” 
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Atmosfera 

Pressão na superfície 93 bar (9,3 MPa)  

Composição: ~96,5% dióxido de carbono, ~3,5% nitrogênio, 0,015% dióxido de sulfuro, 

0,007% argônio, 0,002% vapor de água, 0,001 7% monóxido de carbono, 0,001 2% hélio, 

0,000 7% néon. 

 

A TERRA  

 
A Terra é o terceiro planeta mais distante do Sol no Sistema Solar e o quinto em dimensões. 

Pertence aos planetas interiores. É o planeta telúrico maior e o único no Universo conhecido 

no qual a vida conseguiu se adaptar. A Terra formou-se aproximadamente há 4,57 bilhões de 

anos atrás. Seu único satélite natural, a Lua, iniciou sua órbita pouco depois da Terra, há 

4.533 milhões anos. A idade do Universo é de aproximadamente 13,7 milhões de anos. 70,8% 

da superfície da Terra está coberta por água; o restante, 29,2% é sólido e “seco”. A zona 

coberta de água é dividida pelos oceanos, e a terra é dividida pelos continentes. 

 

 
Fig. 4: A Terra 

 

Existe uma interação permanente entre a Terra e o resto do Universo. Deste modo, a Lua é a 

causa das marés. Além disso, influencia de forma contínua na velocidade do movimento de 

rotação da Terra. Todos os corpos do globo terrestre são atraídos pela Terra, a força de 

atração é denominada gravidade, e a aceleração com a qual estes corpos caem no campo 

gravitacional se chama aceleração gravitacional (é indicado com um “g” = 9,81 m/s2). 

Acredita-se que a razão do aparecimento dos oceanos foi uma “chuva” de cometas em um 

período inicial da Terra. Mais tarde, os impactos de asteroides ajudaram a modificar o meio 

ambiente de maneira decisiva. As mudanças na órbita do planeta podem ser consideradas 

como as responsáveis pelas idades de gelo que aconteceram na história, que cobriram a 

superfície terrestre com uma capa de gelo. 
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Características Orbitais, Época J2000 
Afélio 152.097.701 km; 1,0167103335 AU 

Periélio 147.098.074 km; 0,9832898912 AU 

Semieixo maior 149.597.887,5 km; 1,0000001124 AU 

Excentricidade 0,016710219 

Período orbital 365,256366 dias; 1,0000175 anos 

Velocidade orbital média 29,783 km/s; 107,218 km/h 

Inclinação 1,57869 

Longitude do nodo ascendente 348,73936° 

Argumento do periélio 114,20783° 

Satélites 1  (Lua) 

 

Características Físicas 
Raio médio 6,371.0 km 

Raio equatorial 6,378.1 km 

Raio polar 6,356.8 k 

Achatamento 0.003352 

Superfície 510,072,000 km² 

Volume 1.0832073 × 10
12

 km 

Massa  5.9736 × 10
24

 kg 

Densidade média 5.515 g/cm
3
 

Gravidade superficial no equador  9.780327 m/s²
[9]

; 0.99732 g 

Velocidade de escape 11.186 km/s  

Período sideral 0.99726968 d; 23
h
 56

m
 4.100

s
 

Albedo 0.367 

Temperatura da superfície (média) min             medio              max 

−89 °C       14 °C            57.7 °C 

 

Atmosfera 

Pressão na superfície 101,3 kPa 

Composição: 78,08% nitrogênio (N2), 20,95% oxigênio (O2), 0,93% argônio, 0,038% 

dióxido de carbono; 1% vapor de água (varia com o clima). 

 

MARTE 
 
Marte é o quarto planeta em distância do Sol no Sistema Solar e o segundo em dimensões 

após Mercúrio (o menor). Pertence ao grupo dos planetas telúricos. Possui o nome do deus 

romano da guerra, Marte, devido a sua cor vermelha. Várias missões espaciais estudaram o 

planeta desde 1960 para averiguar a respeito de sua geografia, clima e outros detalhes. 

 

Marte pode ser observado a olho nu. É menos brilhante que Vênus, algumas vezes mais 

brilhante que Júpiter, contudo incomum. Ultrapassa ao último durante suas configurações 

mais favoráveis (oposições). 

 

Dentre todos os corpos do Sistema Solar, o planeta vermelho é o que mais atraiu a maioria 

dos autores de ficção cientifica. A razão principal são seus famosos canais, assim 
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denominados pela primeira vez em 1858, por Giovanni Schiaparelli, e considerados o 

resultado de construções. 

 

A cor vermelha de Marte é gerada pelo óxido de ferro III (também chamado hematites), 

encontrado nos minerais em sua superfície. Marte possui um relevo muito abrupto, tem a 

montanha mais alta do Sistema Solar (o vulcão Monte Olympus), com altura de 

aproximadamente 25 km, como também o maior cânion (Vales Marineris), com uma 

profundidade média de 6 km. 

 

Marte possui no centro um núcleo de ferro com um diâmetro de aproximadamente 1.700 

quilômetros, coberto com um manto olivino e uma crosta basáltica, com uma largura média 

de 50 km. Marte está rodeado por uma atmosfera densa, composta principalmente de dióxido 

de carbono. Costumava conter uma hidrosfera ativa, isto é, alguma vez existiu água em Marte. 

Possui dois satélites naturais, Fobos e Deimos, provavelmente asteroides capturados pelo 

planeta. 

 

O diâmetro de Marte é duas vezes menor que o da Terra e sua superfície é igual à dos 

continentes. Sua massa é só um pouco menor que a décima parte da terrestre. Seu volume e 

massa são as mais fracas entre os planetas telúricos, o que faz que sua gravidade seja somente 

algo menor que a de Mercúrio, ainda que sua massa seja duas vezes maior. 

 

A inclinação do eixo de Marte é similar ao da Terra, por isso é que em Marte há estações 

como na Terra. As dimensões das calotas polares variam enormemente durante as estações 

através do intercâmbio do dióxido de carbono e da água com a atmosfera. 

 

Outro ponto em comum: o dia marciano é somente 39 minutos maior que o terrestre. Pelo 

contrário, por causa da sua relativa distância do Sol, o ano de Marte dura um pouco mais de 

322 dias que no ano terrestre. 

 
Fig. 5: Marte 
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Marte é o planeta mais próximo exterior a Terra. Esta distância é menor quando Marte está 

em oposição, ou seja, quando se encontra em frente do Sol, visto da Terra. Dependendo da 

elipticidade e da inclinação das órbitas, o momento exato do fechamento pode variar alguns 

dias. 

 

Em 27 de agosto de 2003, Marte estava só a 55,758 milhões de km de distância da Terra, isto 

é, a apenas 0,3727 UA, a menor distância registada nos últimos 59.618 anos. Tal evento 

propiciou todo o tipo de fantasias, por exemplo, que Marte teria sido vista tão grande como a 

Lua. Entretanto, com um diâmetro aparente de 25,13 segundos de arco, Marte pode ser vista a 

olho nu como um ponto, enquanto a Lua se estende sobre um diâmetro aparente de 

aproximadamente 30 minutos de arco. Uma proximidade similar acontecerá em 28 de agosto 

2287, quando a distância entre os dois planetas será de 55.688 milhões de km. 

 

 

Características Orbitais, Época J2000 
Afélio 249,209,300 km; 665 861 AU 

Periélio 206,669,000 km;381 497 AU 

Semieixo maior 227,939,100 km; 1.523 679 AU 

Excentricidade 0.093 315 

Período orbital 686.971 días; 1.8808 años Julianos  

Período sinódico 779.96 días; 2.135 años Julianos 

Velocidade orbital média 24.077 km/s 

Inclinação 1.850° a la eclíptica; 5.65° al ecuador del Sol  

Longitude do nodo ascendente 49.562° 

Argumento do periélio 286.537° 

Satélites 2 

 

 

 

Características Físicas 
Raio equatorial 3,396.2 ± 0.1 km; 0.533 Tierras 

Raio polar 3,376.2 ± 0.1 km; 0.531 Tierras 

Achatamento 0.005 89 ± 0.000 15 

Superfície 144,798,500 km²; 0.284 Tierras 

Volume 1.6318 × 10
11

 km³; 0.151 Tierras 

Massa 6.4185 × 10
23

 kg; 0.107 Tierras 

Densidade média 3.934 g/cm³ 

Gravidade superficial no equador 3.69 m/s²; 0.376 g 

Velocidade de escape 5.027 km/s 

Período sideral 1.025 957 día 

Albedo 0.15 (geom) or 0.25 (bond) 

Temperatura superficial min          medio       max 

−87 °C    −46 °C     −5 °C 

-87 °C +1.8 to −2.91 

Magnitude aparente 3.5—25.1" 
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Atmosfera 

Pressão na superfície 0,6–1,0 kPa 

Composição: 95,72% dióxido de carbono; 2,7% nitrogênio; 1,6% argônio; 0,2% oxigênio; 

0,07% monóxido de carbono; 0,03% vapor de agua; 0,01% óxido nítrico; 2,5 ppm néon; 300 

ppb crípton; 130 ppb formaldeído; 80 ppb xenônio; 30 ppb ozônio; 10 ppb metano.
 

 

 

JÚPITER 

 
Júpiter é o quinto planeta em distância do Sol e o maior de todos os planetas de nosso Sistema 

Solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra, sua massa 318 vezes maior e seu 

volume de 1300 vezes maior. 

 

 • Órbita: 778.547.200 quilômetros do Sol. 

• Diâmetro: 142.984 quilômetros (Equatorial) 

• Massa: 1.8986 1027 kg 

 

Júpiter é o quarto objeto mais brilhante do céu (depois do Sol, da Lua, de Vênus e às vezes de 

Marte). É conhecido desde tempos pré-históricos. A descoberta de seus quatro grandes 

satélites, Io, Europa, Ganimedes e Calisto (conhecidos como os satélites galileanos), por 

Galileu Galilei e Simon Marius em 1610, foi o primeiro descobrimento de um centro de 

movimento aparente não centrado na Terra. Foi um ponto importante a favor da teoria 

heliocêntrica do movimento planetário de Nicolás Copérnico. A comprovação por Galileu da 

teoria do movimento de Copérnico lhe trouxe problemas com a Inquisição. Antes das missões 

Voyager, eram conhecidos somente 16 de seus satélites. 

 

A composição de Júpiter possui provavelmente um núcleo de material sólido, que ascende até 

10 ou inclusive 15 vezes a massa da Terra. Acima deste núcleo está a parte principal do 

planeta, composta de hidrogênio metálico líquido. Por causa da temperatura e da pressão 

dentro de Júpiter, o hidrogênio é um líquido e não um gás. Isto é, um condutor elétrico e a 

fonte do campo magnético de Júpiter. Esta capa contém um pouco de hélio e alguns restos de 

“deriva de gelo”. 

 

A capa da superfície está composta principalmente de hidrogênio molecular e hélio, líquido 

por dentro e gasoso por fora. A atmosfera que vemos é só a parte superior desta profunda 

capa. A água, o dióxido de carbono, o metano, assim como outras moléculas simples, também 

estão presentes em pequenas quantidades. 

 

A atmosfera de Júpiter é composta de aproximadamente 86% de hidrogênio e hélio 14% 

(segundo o número de átomos, aproximadamente 75/25% em massa) com rastros de metano, 

água, amoníaco e “pedra”. Isto é muito parecido com a estrutura original da nebulosa solar, 

cujo material todo o Sistema Solar foi constituído. Saturno tem uma composição similar, 

enquanto Urano e Netuno têm menos hidrogênio e hélio.. 
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Fig. 6: Júpiter 

 

A Grande Mancha Vermelha (GRS) foi observada pela primeira vez pelos telescópios 

terrestres, mais de 300 anos atrás. É um óvalo de aproximadamente 12.000 por 25.000 

quilômetros, o suficientemente grande para abranger duas Terras. É uma região de alta 

pressão, cujas nuvens superiores são bem mais altas e mais frias que as zonas circundantes. 

Estruturas similares observaram-se em Saturno e Netuno. A forma como este tipo de estrutura 

resiste tanto tempo ainda não foi esclarecida. 

 

Sopram ventos a alta velocidade em grandes bandas de latitude no planeta Júpiter e assim 

como em outros planetas também. Os ventos sopram em direções opostas em duas bandas 

adjacentes. A temperatura das pequenas bandas ou as diferenças de composição química é 

responsável pela distinta coloração das bandas, um aspecto que domina a imagem do planeta. 

A atmosfera de Júpiter é muito turbulenta. Isto demonstra que os ventos são impulsionados, 

em grande parte, pelo calor interno do planeta, portanto não são provenientes do Sol, como 

acontece na Terra. 

 

A Magnetosfera de Júpiter possui um campo magnético enorme, 14 vezes mais forte que o 

campo da Terra. Sua magnetosfera estende-se sobre uns 650 milhões de km (para além da 

órbita de Saturno). Os satélites de Júpiter incluem-se em sua atmosfera, o que explica 

parcialmente a atividade em Io. Um grande inconveniente para as viagens espaciais do futuro, 

assim como um problema para os projetistas das sondas Voyager e Galileu, é que no meio 

circundante de Júpiter há grandes quantidades de partículas capturadas pelo campo magnético 

do planeta. Esta “radiação” é similar, porém bem mais intensa, que a observada nos cinturões 

de Van Allen da Terra. Seria letal para qualquer ser humano sem proteção. 

 

A sonda Galileu descobriu uma radiação nova e intensa entre os anéis de Júpiter e os estratos 

superiores da atmosfera. Este novo cinturão de radiação apresenta uma intensidade de 

aproximadamente 10 vezes maior que a dos cinturões de Van Allen na Terra. 
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Surpreendentemente, este novo cinturão contém íons de hélio de alta energia, de origem 

desconhecida. 

 

Júpiter possui anéis assim como Saturno, contudo bem mais esquálidos e pequenos. 

Diferentemente dos anéis de Saturno, os anéis de Júpiter são escuros. É provável que sejam 

compostos de pequenos grãos de material rochoso. Diferentemente dos anéis de Saturno, estes 

não parecem conter gelo. Provavelmente, as partículas dos anéis de Júpiter não permanecem 

por muito tempo (por causa da atmosfera e da atração magnética). A sonda Galileu encontrou 

provas claras indicando que os anéis são continuamente alimentados pelo pó formado por 

impactos dos micrometeoritos com o interior; e são muito energéticos, devido ao tamanho do 

campo gravitacional de Júpiter. 

 

Características Orbitais, Época J2000 
Afélio 816.520.800 km (5,458104 AU) 

Periélio 740.573.600 km (4,950429 AU) 

Semieixo maior 778.547.200 km (5,204267 AU) 

Excentricidade 0,048775 

Período orbital 4,331572 dias; 11,85920 anos; 10,4758 dias solares de Júpiter 

Período sinódico 398,88 dias 

Velocidade orbital média  13,07 km/s 

Anomalia média 18,818° 

Inclinação 1,305° da eclíptica; 6,09° do equador do Sol 

Longitude do nodo crescente 100,492° 

Argumento do periélio 275,066° 

Satélites 63 

 

 

Características Físicas 
Raio equatorial 71.492 ± 4 km; 11,209 Terras 

Raio polar 66,854 ± 10 km; 10.517 Terras 

Achatamento 0,06487 ± 0,00015 

Superfície 6,21796 1010 km²; 121,9 Terras 

Volume 1,43128 1015 km³; 1.321,3 Terras 

Massa 1,8986 1027 kg; 317,8 Terras; 1/1047 Sol 

Densidade média 1,326 g/cm³ 

Gravidade superficial no equador 24,79 m/s²; 2,528 g 

Velocidade de escape 59,5 km/s 

Período sideral 9,925 h 

Albedo 0,343 (bond); 0,52 (geom.) 

Magnitude aparente -1.6 a -2.94 

Diâmetro angular 29.8" – 50.1" 

 

Atmosfera 

Pressão na superfície 20–200 kPa (capas de nuvens) 

Composição: 89,8±2.0% hidrogênio (H2), 10,2±2,0% hélio, 0,3% metano, ~0,026% 

amoníaco, ~0,003% hidrogênio deutério (HD), 0,0006% etano, 0,0004% água. Gelos de: 

amoníaco, água, hidrossulfito de amônia (NH4SH). 
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SATURNO 
 
Saturno é o sexto planeta mais distante do Sol no Sistema Solar. É um planeta gigante gasoso, 

o segundo em massa e volume após Júpiter. Possui um diâmetro aproximado de nove vezes 

maior que o diâmetro da Terra e está composto especialmente de hidrogênio. Tem o nome do 

deus romano Saturno. 

 

Massa e dimensões: Saturno apresenta uma forma de esferoide aplanado: é achatado nos 

polos e inchado no equador. Seu diâmetro equatorial e polar difere aproximadamente em 

10%, como consequência da rápida rotação ao redor de seu eixo e de uma composição interna 

muito fluída. Os outros planetas gasosos gigantes do Sistema Solar (Júpiter, Urano, Netuno) 

também são aplanados, no entanto menos evidente. 

 

Saturno é o segundo planeta mais massivo do Sistema Solar, 3,3 vezes menor que Júpiter, 

contudo 5,5 maior que Netuno e 6,5 vezes maior que Urano. É 95 vezes mais massivo que a 

Terra. Seu diâmetro é de quase 9 vezes maior que o da Terra. Saturno é o único planeta do 

Sistema Solar cuja média massa-volume é menor que a da água: 0,69 g/cm. Isto significa que 

sua atmosfera, composta principalmente de hidrogênio, é menos densa que a água, mas seu 

núcleo é bem mais denso. 

 

A atmosfera: Da mesma forma que Júpiter, a atmosfera de Saturno se organiza em bandas 

paralelas, ainda que estas sejam menos visíveis e maiores no equador. Em realidade, os 

sistemas de nuvens de Saturno (bem como as tormentas de longa duração) foram observados 

pela primeira vez pelas missões Voyager.  A nuvem observada em 1990 é um exemplo de 

uma mancha branca grande, um fenômeno efêmero de Saturno que acontece a cada 30 anos. 

Se a periodicidade é a mesma, a próxima tempestade acontecerá provavelmente em 2020. 

 

Em 2006, a NASA observou uma tormenta que continha um olho bem definido com 

dimensões de um furacão, estacionado no polo Sul. É o único olho observado em outro 

planeta exceto na Terra. 

 

A atmosfera de Saturno submete-se a uma rotação diferencial. 

 

Os anéis de Saturno: oferecem um dos espetáculos mais belos do Sistema Solar e constituem 

sua principal característica. Distinto dos outros dois planetas gasosos gigantes, que são muito 

brilhantes (albedo dentre 0,2 e 0,6), os anéis de Saturno podem ser vistos com binóculos. 

Possuem uma atividade permanente: colisões, acumulações de matéria, etc 



Publicaciones de NASE                                                           Sistema Solar  
 

 
 

  
Fig. 7: Saturno 

 

Saturno possui um grande número de satélites. É difícil dizer quantos possui, qualquer pedaço 

de gelo dos anéis pode ser considerado um satélite. Em 2009 identificaram-se 62 satélites, 53 

foram confirmados e nomeados. A maioria deles é pequena: 31 têm um diâmetro de menos de 

10 km, enquanto 13 são de menos de 50 km. Somente sete são o suficientemente grandes para 

assumir uma forma esférica sob a influência de sua própria gravidade. Titã é o maior deles, 

maior que Mercúrio e Plutão e o único satélite do Sistema Solar com uma atmosfera densa. 

 

 

Características Orbitais, Época J2000 
Afélio 1.513.325.783 km; 10,11595804 AU 

Periélio 1.353.572.956 km; 9,04807635  AU 

Semieixo maior 1.433.449.370 km; 9,58201720 AU 

Excentricidade 0,055723219 

Período orbital 10.759.22 dias; 29,4571 ano 

Período sinódico 378,09 dias 

Velocidade orbital média  9,69 km/s 

Anomalia média 320,346750° 

Inclinação 2,485240° à eclíptica; 

5,51° ao equador do Sol  

Longitude do nodo crescente 113,642811° 

Argumento do periélio 336,013862° 

 

Características Físicas 
Raio equatorial 60.268 ± 4 km; 9,4492 Terras 

Raio polar 54.364 ± 10 km; 8,5521 Terras 

Achatamento 0,09796 ± 0,00018 

Superfície 4,27 1010km²; 83,703 Terras 
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Volume 8,2713 1014km³; 763,59 Terras 

Massa 5,6846 1026kg; 95,152 Terras 

Densidade média 0,687 g/cm³; (menor que a agua) 

Gravidade superficial no equador 10,44 m/s²; 1,065 g 

Velocidade de escape 35,5 km/s 

Período sideral 10,57 horas; (10 h 34 m) 

Velocidade de rotação equatorial 9,87 km/s; 35.500km/h 

Inclinação axial 26,73° 

Albedo 0,342 (bond); 0,47 (geom.) 

Magnitude aparente +1.2 a -0.24 

Diâmetro angular 14,5"  — 20,1" (excluídos  os anéis) 

 

Atmosfera 

Escala de altura: 59,5 km 

Composição: ~96% hidrogênio (H2), 3% hélio, 0,4% metano, 0,01% amoníaco, 0,01% 

Deutério de hidrogênio (HD), 0,000 7% etano, gelo de: amoníaco, água, hidrossulfito de 

amônia (NH4SH). 

 

URANO 
 
Urano é um planeta gigante gasoso. É o sétimo mais afastado do Sol no Sistema Solar, o 

terceiro em dimensões e o quarto em massa. Tem o nome do pai de Cronos (Saturno) e do avô 

de Zeus (Júpiter). É o primeiro planeta descoberto na época moderna. Ainda que possa ser 

visto a olho nu como os outros 5 planetas clássicos, por causa da sua pouca luminosidade não 

era facilmente identificável como planeta. William Herschel anunciou sua descoberta em 13 

de março de 1781, ampliando desta forma as fronteiras do Sistema Solar pela primeira vez na 

época moderna. Urano é o primeiro planeta descoberto através do telescópio. 

 

Urano e Netuno possuem composições internas e atmosféricas diferentes dos outros grandes 

planetas gasosos, Júpiter e Saturno. Por isso, os astrônomos às vezes os classificam em uma 

categoria diferente, a dos gigantes gelados ou subgigantes. 

 

A atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, contém grandes 

quantidades de gelo de água, amoníaco e metano, e ainda vestígios de hidrocarbonetos. Urano 

apresenta a atmosfera mais fria do Sistema Solar, atinge um mínimo de -224 C. Contém uma 

estrutura complexa de nuvens: a estrutura dos estratos mais baixos seria constituída por água e 

nos estratos superiores por metano. Como os outros planetas gigantes gasosos, Urano 

apresenta um sistema de anéis, uma magnetosfera e numerosos satélites naturais. O sistema de 

Urano é único no Sistema Solar, porque seu eixo de rotação está praticamente na órbita de seu 

plano de revolução ao redor do Sol. Seus polos Norte e Sul estão onde os outros planetas 

possuem seu equador.  

 

Em 1986, Voyager 2 obteve imagens de Urano que mostram um planeta sem características 

especiais na luz visível, sem capas de nuvens ou nuvens como nos outros planetas gasosos. 

No entanto, observações recentes mostraram sinais de mudança de estação e um aumento da 

atividade meteorológica, quando Urano se aproximava ao seu equinócio de dezembro de 

2007. O vento pode atingir a velocidade de 250 m/s em sua superfície. 
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Órbita e rotação: O período de revolução de Urano ao redor do Sol é de 84 anos terrestres. 

Sua distância média do Sol é de aproximadamente 3 bilhões de quilômetros. A intensidade do 

fluxo solar em Urano é de aproximadamente 1/400 da intensidade que recebe a Terra. 

 

O período de rotação das capas interiores de Urano é de 17 horas e 14 minutos. Entretanto, na 

atmosfera superior há ventos violentos no sentido de rotação, como ocorre com todos os 

planetas gigantes gasosos. Em consequência, ao redor dos 60º de latitude, as partes visíveis da 

atmosfera viajam mais rápido e fazem uma rotação completa em menos de 14 horas. 

 
Fig. 8 Urano. 

 

Urano é um planeta gigante, como Júpiter, Saturno e Netuno. Mesmo conhecendo pouco a 

respeito de sua composição interna, com certeza sabemos que é diferente de Júpiter ou 

Saturno. Na teoria, deveria ter um núcleo sólido de silicatos de ferro com diâmetro de 

aproximadamente 7.500 km, cercado por um escudo formado por gelo de água misturado com 

hélio, metano e amoníaco de 10.000 km de comprimento, seguido de um estrato superficial de 

hidrogênio e hélio líquido de aproximadamente 7.600 quilômetros, que se derrete lentamente 

na atmosfera. Distinto de Júpiter e Saturno, Urano não é tão massivo como para conservar o 

hidrogênio em estado metálico ao redor de seu núcleo. 

 

A cor verde azulada é gerada pela presença de metano na atmosfera, que absorve todo o 

vermelho e o infravermelho. 

 

Urano tem aproximadamente 13 anéis principais. 

 

Diferente de qualquer outro planeta do Sistema Solar, Urano apresenta um eixo de rotação 

muito inclinado, quase paralelo a seu plano orbital. Poderíamos dizer que gira em sua órbita e 

expõe ao Sol seu polo Norte e seu polo Sul sucessivamente. 
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Uma consequência desta orientação é que as regiões polares recebem mais energia do Sol que 

as equatoriais. No entanto, Urano permanece mais quente no equador que nos polos, um 

mecanismo ainda não explicado. Nenhuma teoria sobre sua inclinação pode ignorar a ideia de 

uma colisão catastrófica com outro corpo antes de sua formação atual. 

 

Urano possui pelo menos 27 satélites naturais. Os dois primeiros foram descobertos por 

William Herschel em 13 de março de 1787 e foram nomeados Titânia e Oberon. 

 

Características Orbitais, Época J2000 
Afélio 3.004.419.704 km, 20,08330526 AU 

Periélio 2.748.938.461 km, 18,37551863 AU 

Semieixo maior 2.876.679.082 km, 19,22941195 AU 

Excentricidade 0,044405586 

Período orbital 30.799.095 dias, 84.323.326 anos 

Período sinódico 369,66 dias 

Velocidade orbital media 6,81 km/s 

Anomalia média 142,955717° 

Inclinação 0,772556° à eclíptica, 6,48° ao equador do Sol 

Longitude do nodo ascendente 73,989821° 

Argumento do periélio 96,541318° 

Satélites 27 

 

Características Físicas 
Raio equatorial 25.559 ± 4 km, 4,007 Terras 

Raio polar 24.973 ± 20 km, 3,929 Terras 

Achatamento 0,0229 ± 0,0008 

Superfície 8,1156 109km², 15,91 Terras 

Volume 6,833 1013km³, 63,086 Terras 

Massa (8,6810 ± 0.0013) 1025kg,14,536 Terras 

Densidade média 1,27 g/cm³ 

Gravidade superficial no equador 8,69 m/s², 0,886 g 

Velocidade de escape 21,3 km/s 

Período sideral -0,71833 d, 7 h 14 m 24 s 

Velocidade de rotação equatorial 2,59 km/s, 9.320 km/h 

Inclinação axial 97,77° 

Albedo 0,300  (bond), 0,51 (geom.) 

Magnitude aparente 5,9 a 5,32 

Diâmetro angular 3,3"– 4,1" 

 

Atmosfera 

Composição (abaixo 1,3 bar): 83 ± 3% hidrogênio (H2), 15 ± 3% hélio, 2,3% metano, 

0,009% (0,007–0,015%) deutério de hidrogênio (HD). Gelos de: amoníaco, água, 

hidrossulfito de amônia (NH4SH), metano (CH4). 

 

NETUNO 

 
Netuno é o oitavo planeta e o mais distante do Sol no Sistema Solar. É também o último 

planeta gigante gasoso. 
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Foi descoberto pelo astrônomo alemão Johann Gottfried Galle, no dia 23 de setembro de 

1847, seguindo as indicações de Urbano Le Verrier, quem, como o astrônomo inglês John 

Couch Adams, havia previsto através de cálculo, que nessa região do céu o planeta podia ser 

encontrado. Traz o nome do deus romano dos mares, Netuno. 

 

Netuno não é visível a olho nu e através de telescópios é visto como um disco de cor verde 

azulado. Foi visitado somente uma vez pela sonda espacial Voyager 2, em 25 de agosto de 

1989. Seu maior satélite é Tritão. 

 

Sua composição interna é similar à de Urano. Acredita-se que possui um núcleo sólido 

formado de silicatos e ferro, quase tão grande como a massa da Terra. Seu núcleo, igual ao de 

Urano, está supostamente coberto com uma composição bastante uniforme (rochas em fusão, 

gelo, 15% de hidrogênio e um pouco de hélio), não possui nenhum tipo de estrutura em 

“capas” como Júpiter e Saturno. 

 
Fig. 9: Netuno 

 

Sua cor azulada deriva principalmente do metano, que absorve a luz nas longitudes de onda 

do vermelho. Parece que outra composição dá a Netuno sua característica cor azulada, mas 

não foi definida ainda. 

 

Como os outros planetas gigantes gasosos, possui um sistema eólico formado de ventos muito 

rápidos em bandas paralelas ao equador, de fortes tormentas e vórtices. Os ventos mais 

rápidos em Netuno sopram a mais de 2.000 km/h. 

 

Durante a visita da Voyager 2, a formação mais interessante observada foi a “Grande Mancha 

Escura”, que poderia ser do tamanho da “Grande Mancha Vermelha” de Júpiter. Não foi 

indicada antes, durante as observações realizadas com o telescópio espacial Hubble. Os 
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ventos podem soprar a 300 m/s (1.080 km/h) ou inclusive até 2.500 km/h. Esta mancha 

poderia ser um furacão gigante escuro que supostamente viaja a quase 1.000 km/h. 

 

Os anéis planetários de Netuno são pouco visíveis. São escuros e sua origem é ainda 

desconhecida. 

 

Netuno possui pelo menos 13 satélites naturais, entre os quais o mais importante é Tritão, 

descoberto por William Lassell somente 17 dias após a descoberta de Netuno. 

 

 

 

Atmosfera 

Composição: 80±3,2% hidrogênio (H2), 19±3,2% hélio, 1,5±0,5% metano, ~0,019% 

hidrogênio deutério (HD), ~0,00015 etano. Gelos de: amoníaco, água, hidrossulfito de amônia 

(NH4SH), metano. 

 

 

Características Orbitais, Época J2000 
Afélio 4.553.946.490 km,  30,44125206 AU 

Periélio 4.452.940.833 km, 29,76607095 AU 

Semieixo maior 4.503.443.661 km, 30,10366151 AU 

Excentricidade 0,011214269 

Período orbital 60,190 dias, 164.79 anos 

Período sinódico 367,49 dia 

Velocidade orbital média 5,43 km/s 

Anomalia média 267,767281° 

Inclinação 1,767975° à eclíptica, 6,43° ao equador do Sol 

Longitude do no ascendente 131,794310° 

Argumento do periélio 265,646853° 

Satélites 13 

Características Físicas 
Raio equatorial 24.764 ± 15 km, 3,883 Terras 

Raio polar 24.341 ± 30 km, 3,829 Terras 

Achatamento 0,0171 ± 0,0013 

Superfície 7,6408 109km², 14,98 Terras 

Volume 6,254 1013km³, 57,74 Terras 

Massa 1,0243 1026kg, 17,147 Terras 

Densidade média 1,638 g/cm³ 

Gravidade superficial no equador 11,15 m/s², 1,14 g 

Velocidade de escape 23,5 km/s 

Período sideral 0,6713 d, 16 h 6 m 36 s 

Velocidade de rotação equatorial 2,68 km/s, 9.660 km/h 

Inclinação axial 28,32° 

Albedo 0,290 (bond); 0,41 (geom.) 

Magnitude aparente 8,0 a 7,78 

Diâmetro angular 2,2”– 2,4’’ 
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Outros Corpos no Sistema Solar 
  

O meio interplanetário 
Além da luz, o Sol irradia um fluxo contínuo de partículas carregadas (plasma) chamado 

vento solar. Este fluxo é dissipado a uma velocidade de 1,5 milhões de km/h, criando assim a 

heliosfera, uma fina atmosfera que banha o Sistema Solar até aproximadamente 100 UA 

(marcado a heliopausa). A matéria que constitui a heliosfera é denominada meio 

interplanetário. O ciclo solar de 11 anos, bem como as frequentes erupções solares e ejeções 

de massa coronal, perturba a heliosfera e criam um clima espacial. A rotação do campo 

magnético solar atua sobre o meio interplanetário, constituindo a capa heliosférica atual, que é 

a maior estrutura do Sistema Solar. 

 

O campo magnético terrestre protege a atmosfera do vento solar. A interação entre o vento 

solar e o campo magnético terrestre provoca as auroras boreais. 

 

A heliosfera assegura uma proteção parcial do Sistema Solar dos raios cósmicos, que é maior 

nos planetas com um campo magnético. 

 

O meio interplanetário possui ao menos duas regiões de pó cósmico baixo com a forma de 

disco. A primeira, a nuvem de pó zodiacal, está no Sistema Solar interior e produz a luz 

zodiacal. Provavelmente formou-se através de uma colisão no interior do cinturão de 

asteroides causado pelas interações com os planetas. A segunda se estende entre 10 e 40 UA e 

provavelmente formou-se durante colisões similares no Cinturão de Kuiper. 

 

O CINTURÃO DE ASTEROIDES 
Os asteroides são principalmente pequenos corpos do Sistema Solar, formados por rochas e 

minerais metálicos não voláteis. O cinturão de asteroides ocupa uma órbita situada entre 

Marte e Júpiter, a uma distância de 2,3 e até 3,3 UA do Sol. Poderiam ser restos do Sistema 

Solar em formação, que não conseguiram constituir um corpo celeste maior, por causa das 

interferências gravitacionais de Júpiter. 

 

O tamanho dos asteroides varia desde quilômetros até microscópicas partículas de pó. Todos, 

exceto o maior, Ceres, são considerados pequenos corpos, mesmo que alguns deles, como 

Vesta e Hygeia, possam ser classificados como planetas anões, caso for demonstrado que 

atinjam equilíbrio hidrostático. O cinturão de asteroides possui milhões de corpos com 

diâmetro de mais de um quilômetro. No entanto, a massa total do cinturão não é maior que a 

milésima parte da Terra. 

 

Ceres (2,77 UA) é o maior corpo no cinturão de asteroides e o único planeta anão 

(classificado assim em 2006). Com um diâmetro de quase 1.000 km, é suficiente para que sua 

gravidade proporcione uma forma esférica. 

 

COMETAS 
Os cometas são pequenos corpos do Sistema Solar, com diâmetros da ordem de quilômetros, 

geralmente compostos de gelos voláteis. Apresentam órbitas muito excêntricas, com o 

periélio às vezes no Sistema Solar interior, enquanto o afélio permanece além de Plutão. 
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Quando um cometa entra no Sistema Solar interior, sua proximidade do Sol leva à sublimação 

e ionização de sua superfície, criando uma cauda: uma longa cauda formada de gás e pó. 

 

Cometas de período curto (por exemplo, o cometa Halley) completam sua órbita em menos de 

200 anos e talvez sejam originados no Cinturão de Kuiper. Cometas de período longo (por 

exemplo, o cometa Hale-Bopp) possuem uma periodicidade de milhões de anos e talvez 

surjam da nuvem de Oort. Finalmente, existem alguns cometas que possuem uma trajetória 

hiperbólica e parecem proceder de fora do Sistema Solar. Cometas velhos que perderam a 

maior parte de seus componentes voláteis são considerados hoje asteroides. 

 

 
Fig. 10: Cometa Halley 

 

Os Centauros, situados entre as 9 e 30 UA, são corpos de gelo similar aos cometas, que 

orbitam entre Júpiter e Netuno. O maior centauro conhecido, Chariklo, possui um diâmetro de 

200 a 250 km. O primeiro centauro descoberto, Quíron, foi inicialmente considerado um 

cometa, já que desenvolveu uma cauda como estes. Alguns astrônomos classificam aos 

centauros como corpos do cinturão de Kuiper. 

 

O cinturão de Kuiper é um grande anel formado pelos resíduos provenientes dos escombros 

de um anel imenso, similar ao do cinturão de asteroides, mas composto principalmente por 

gelo. A primeira parte do cinturão de Kuiper estende-se entre 30 e 50 UA do Sol e termina no 

“alcantilado Kuiper”, onde começa a segunda parte até 100 UA. Acredita-se que esta região é 

a fonte de cometas de curto período. São compostos principalmente de pequenos corpos e por 

alguns maiores, como Quaoar, Varuna ou Orcus, que podem ser classificados como planetas 

anões. 
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O cinturão de Kuiper poderia ser dividido principalmente nos objetos “clássicos” e nos 

objetos em ressonância com Netuno. Um exemplo desta decorrência seriam os plutinis que 

completam duas órbitas enquanto Netuno completou três 

 

PLUTÃO E CARONTE  
Plutão (39 UA de distância média), um planeta anão, é o maior corpo conhecido do cinturão 

de Kuiper. Descoberto em 1930, foi considerado um planeta e reclassificado em agosto de 

2006. Plutão possui uma órbita excêntrica inclinada 17º em contramão de seu plano eclíptico. 

Seu periélio estende-se até as 29,7 UA e o afélio até as 49,5 UA. 

 

 
Fig. 11: Plutão e os Planetas Anões 

 

O maior satélite de Plutão, Caronte, é suficientemente grande para que o conjunto gravite 

em volta de um centro de gravidade localizado acima da superfície de cada um dos corpos. 

Outros dois pequenos satélites, Nix e Hidra, orbitam entre o casal Plutão-Caronte. Plutão está 

em ressonância orbital de 3:2 com Netuno (o planeta orbita duas vezes o Sol, enquanto 

Netuno orbita três). Os corpos de cinturão de Kuiper que participam nesta ressonância são 

denominados plutinis (isto é, pequenos Plutos).. 
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