
Como tudo começou?

Como se formou o Sistema Solar?

Para se falar da formação do Sistema Solar temos de falar
da formação do Universo…



A Teoria mais aceite para a formação do 
Universo é a Teoria do Big Bang



Há cerca de 15 a 20 mil milhões de anos o Universo não existia;

Toda a matéria estaria condensada num único ponto que explodiu numa fração de
segundos, formando o Universo atual.

A partir da matéria originada no Big Ban, foram-se originando as estruturas
constituintes que se conhecem até hoje.





Se olharmos para o

Céu numa noite de

Verão limpa e escura,

veremos uma espécie

de nuvem que se

estende na direção

Norte-Sul.



•O Sol não está no centro da

Galáxia. Situa-se a cerca de 20

000 anos luz do centro.

• Descreve órbitas circulares em

torno do centro da Galáxia.

•Cada órbita tem uma duração de

220 milhões de anos e é feita à

velocidade de 250 Km/s.

•Desde que o Sol se formou como

estrela já completou cerca de 20

voltas à Galáxia.

Posição do Sol na Galáxia



Atualmente, a comunidade científica aceita 
a Teoria da Expansão do Universo

Galáxias afastam-se
umas das outras
com uma velocidade
proporcional à sua
distância.



É a mais antiga das
ciências e tem como
objectivo o estudo
dos corpos celestes.

Astronomia

Formação do Sistema solar



No século IV d.C. predominava a ideia…

Ptolomeu

… que a Terra era o centro do Universo.

O que se pensava na Antiguidade sobre o lugar que

a Terra ocupa no Universo?



A partir do século XV…

Copérnico

… o Sol  passa a ser considerado o centro do Sistema Solar.



Como se tornou possível o conhecimento do Universo?

Em 1609 dá-se um “abalo” científico: Galileu Galilei aperfeiçoa
o telescópio e utiliza-o para fins científicos.

Galileu



Nascimento do Sistema solar



Hipótese da colisão entre duas estrelas
Com base em ideias catastrofistas, esta hipótese defendia que a formação do

sistema solar teria resultado da colisão entre duas estrelas;

1º formou-se o Sol;

2º uma estrela vagueando pelo espaço teria chocado com ele, arrancando-lhe

alguns pequenos pedaços;

3º estes pedaços depois de condensarem em seu redor teriam dado origem aos

planetas.

Foi abandonada após se efetuarem cálculos e se verificar que matéria
arrancada a uma temperatura tão elevada se teria desintegrado



Hipótese da aproximação entre duas estrelas

Com base nas ideias de Chamberlain, a formação do sistema solar teria

resultado da aproximação entre duas estrelas e por ação do seu campo

gravitacional, se deformavam tanto que pequenas porções seriam

arrancadas, formando-se os planetas



Em 1644, Descartes

postulou que o universo

continha muitos turbilhões

circulares e que o material

aglomerava-se no seu

vórtice para formar o Sol,

enquanto as partículas

grossas são capturadas

para formar os planetas.

Teoria da Nebulosa



No século XVII, Isaac Newton descobriu que os objetos caíam pois

existia uma força a puxá-los para a Terra. A esta força denominou-a

gravidade.



Embora Descartes tenha falado da Teoria Nebular, foram Immanuel

Kant e Pierre-Simon de Laplace que formularam a Hipótese Nebular

(1755).

A Hipótese Nebular é a mais aceite, mas já sofreu uma reformulação.

Hipótese Nebular



A nébula ter-se-ia contraído

graças à existência de forças

de atração gravítica entre as

diferentes partículas que a

constituíam.

Hipótese Nebular Reformulada

Esta hipótese considera que o sistema solar se formou a partir de

uma nuvem de gás e poeira em rotação há 4600M.a.



A contração da nébula  proto-solar provocaria o aumento da sua 

velocidade de rotação



Lentamente a nébula teria começado a arrefecer e

a adquirir a forma de disco muito achatado, em

torno de uma massa de gás densa e luminosa em

posição central, que seria o proto-sol.

Durante o arrefecimento do disco nebular, verificar-

se-ia a condensação dos materiais da nébula em

grãos sólidos, mas não de modo uniforme.

As regiões situadas na periferia , em contacto com

o espaço intersideral, eram mais rapidamente

arrefecidas que as próximas da estrela em

formação, o proto-sol.

Como a cada temperatura corresponde a

condensação de um tipo de material com

determinada composição química existe uma

zonação mineralógica de acordo com a distância

ao Sol



No disco , a força da gravidade

provocou a aglutinação de poeiras

constituídas por diferentes minerais,

que formariam pequenos corpos

chamados planetesimais, com diâmetro

de cerca de 100m.

Os corpos maiores atraíam os mais

pequenos, ocorrendo colisões e o

aumento progressivo dos planetesimais

ficando alguns com quilómetros.



Todo este processo, denominado acreção, desencadeou um

bombardeamento cada vez maior, formando-se corpos chamados

protoplanetas.

Por acreção dos planetesimais formaram-se os planetas telúricos e

provavelmente os núcleos rochosos dos planetas gigantes.



Finalmente, os protoplanetas, por acreção de novos materiais, 

teriam dado lugar aos planetas.







Na atualidade, a

acreção ainda decorre

no nosso planeta, o que

é comprovado com

registos recentes de

impactos de meteoritos.



A acreção originou corpos de

grandes dimensões e uniformes,

com uma estrutura interna

diferente da que o planeta Terra

apresenta atualmente.



Após a acreção, os materiais sofreram fusões no seu interior, devido ao calor

produzido por todas as colisões de que foram alvo e do calor produzido pelas reações

nucleares de elementos presentes no seu interior



A Terra sofreu um processo de diferenciação, que permitiu a formação de camadas

internas com propriedades físico-químicas distintas.

Os materiais metálicos, como o ferro e o níquel, mais densos, afundaram no interior do

planeta, os materiais menos densos, como os silicatos, emergiram para a superfície

devido à diferenciação.





A superfície da Terra foi

arrefecendo, de modo que os

materiais que se encontravam à

superfície solidificaram, formando

uma camada muito fina e

quebradiça, a CRUSTA

PRIMITIVA.

Quando a crusta primitiva era bombardeada

por meteoritos, era quebrada e perfurada,

permitindo que o material fundido que se

encontrava por baixo, subisse à superfície

espalhando-se em vários lençóis.



A crusta primitiva foi completamente

reciclada, admitindo-se que o único mineral

que resistiu a esta reciclagem foi o zircão..

A crusta atual é já secundária e foi sobre ela

que se começaram a verificar os primeiros

fenómenos de deslocamento de placas.



Núcleo Interno

Terra - estrutura


