
FORMAÇÃO DO SISTEMA SOLAR

A TERRA E OS PLANETAS TELÚRICOS



Constituído por:

•uma estrela central, o SOL

( que ocupa cerca de 99% 

da massa do Sistema 

Solar);

• 8 planetas

• 3 planetas anões

• cerca de 58 satélites 

naturais

• milhares de asteróides

• alguns cometas

• corpos transneptunianos

Sistema Solar





Composto de hidrogénio

e hélio no estado

incandescente e possui

1,4 milhões de km de

diâmetro, que equivale

aproximadamente a 109

vezes o diâmetro da

Terra, e a sua massa

equivale a 745 vezes a

massa de todos os

planetas do Sistema

Solar juntos.



PLANETAS TERRESTRES OU 
TELÚRICOS

PARTICULARIDADES: sem 
evolução geológica desde 
à cerca de 3,5 x 109 anos

http://www.solarviews.com/portug/mercury.htm


Até hoje, o planeta

Mercúrio foi visitado

por apenas uma

sonda, a Mariner 10

(3 de Novembro de

1973).

Esta sonda obteve

imagens de quase

metade do planeta,

revelando as suas

muitas crateras de

impacto.



PARTICULARIDADES: rotação retrógrada e atmosfera densa

http://www.solarviews.com/portug/venus.htm


Vulcão

Cratera de impacto



Particularidades: presença de vida e de um grande satélite;

http://www.solarviews.com/portug/earth.htm


LUA

FACE OCULTA





Particularidade: presença de gelo.



Olympus Mons, o maior vulcão do 

Sistema Solar. 



Fobos

Deimos



PARTICULARIDADES: é o maior dos

planetas; presença de anéis,

PLANETAS GASOSOS OU 
GIGANTES

http://www.solarviews.com/portug/jupiter.htm




Com os seus satélites e vários

anéis, Júpiter parece um sistema

solar em miniatura. Cada uma

das luas é um mundo diferente:

cobertas de gelo, rochosas,

crivadas de crateras ou com

superfícies suaves.

As quatro maiores luas, Io,

Europa, Ganimedes e Calisto,

foram descobertas em 1610 por

Galileu, sendo por isso

chamadas frequentemente as

"luas de Galileu".



Io é, dos satélites galileanos, o que orbita mais perto de

Júpiter. É só um pouco maior que a nossa Lua, mas muito

diferente dela.

Io



Europa

É a segunda das

luas galileanas e

também tem

características

que a tornam um

planeta único no

Sistema Solar. A

sua superfície

encontra-se

gelada.



É o terceiro satélite galileano de Júpiter, e o maior satélite de todos do

Sistema Solar, sendo muito maior que Plutão e mesmo maior que

Mercúrio, embora tenha só cerca de metade da sua massa. A

superfície apresenta «sulcos» escavados na rocha.

Ganimedes 



Calisto

Quarto satélite galileano de Júpiter e, de todos, o menos bem conhecido.

A sua superfície rochosa está parcialmente coberta por uma substância

negra desconhecida. Com várias montanhas e com ravinas profundas,

tem uma característica peculiar: as regiões montanhosas não

apresentam crateras de impactos de meteoritos.



PARTICULARIDADES: presença de anéis

e irradia 1,8X mais energia do que

aquela que recebe

http://www.solarviews.com/portug/saturn.htm


Titã foi o primeiro satélite de Saturno a ser descoberto, por Huygens, em 1655.

Titã



Particularidades: presença de anéis

e rotação retrógrada;

http://www.solarviews.com/portug/uranus.htm


Conhecem-se 15

satélites em torno

deste planeta,

dos quais os

maiores têm

menos de metade

do tamanho da

nossa Lua.



Particularidades - planeta gigante mais denso e possui anéis;



Neptuno tem pelo menos

oito luas, das quais a

maior, Tritão, foi

descoberta apenas 17

dias depois do planeta.

Tritão



1.Identifique os planetas

com:

1.1. maior nº de satélites

1.2. maior massa

2. Os planetas do SS

podem organizar-se em 2

grupos. Justifique a

afirmação.

3. Identifique os principais

elementos químicos que

formam a crusta dos

planetas.

4. Explique de que

depende a temperatura

superficial dos planeta

apresentados.

5. A partir dos dados da

tabela, explique por que

motivo vemos sempre a

mesma face da Lua.



PLANETAS 
ANÕES

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:2003_UB313_NASA_illustration_2.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:2003_UB313_NASA_illustration_2.jpg


ASTERÓIDES



METEORÓIDES

METEOROS 

METEORITO

ESPAÇO

SUPERFÍCIE 

DO PLANETA



Siderito

Siderólito

Cerca de 90% de Fe – Ni;
Corresponderão a núcleos centrais
de corpos ancestrais diferenciados,
provavelmente asteroides.

Cerca de 50% de Fe – Ni e minerais
silicatados; provavelmente originários de
camadas intermédias dos asteroides que se
fragmentaram



Aerólitos

Côndrulos. O maior tem 1 cm de diâmetro

Aerólitos
ROCHOSOS
Classe com maior abundância e variedade
de meteoritos, contento elevado valor de
silicatos.

Condrito

Acondrito

Corresponderão a corpos celestes
primitivos, são essenciais para
compreender a formação do SS.





CINTURA DE KUIPER/
NUVEM DE OORT/COMETAS



Como tudo começou?



Big bang





Galáxia espiral

Galáxia elíptica 

Galáxias



Galáxia lenticular Galáxia irregular

Galáxia esférica



Colisão de 
Galáxias



Qual o nome da nossa galáxia ?

Normalmente é designada por:

 Nossa Galáxia

 Galáxia

 Galáxia da Via Láctea

 Via Láctea

 Estrada de Santiago



Se olharmos para o

Céu numa noite de

Verão limpa e

escura, veremos

uma espécie de

nuvem que se

estende na direção

Norte-Sul.

Via Láctea



Via Láctea



25 de Setembro, 2003 - U. de Virginia 

Provas documentais evidênciam como a Via Láctea 

está assimilando o seu vizinho galáctico, a Galáxia 

Sagitário.

Via Láctea



•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



A Nossa Galáxia faz parte de um

grupo de cerca de 20 galáxias

chamado Grupo Local.

Duas das galáxias mais próximas

são a Grande Nuvem de

Magalhães e a Pequena Nuvem de

Magalhães. São duas galáxias

irregulares, satélites da Nossa

Galáxia.

A Grande Nuvem de Magalhães

está a 160 000 anos luz e a

Pequena Nuvem de Magalhães a

210 000 anos luz.

As Vizinhanças da Galáxia

Pequena Nuvem de Magalhães

Grande Nuvem de Magalhães



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

Astronomia

O que se pensava na Antiguidade sobre o lugar que

a Terra ocupa no Universo?



No século IV d.C. predominava a ideia…

Ptolomeu
… que a Terra era o centro do 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



Conhecimento do Universo

Observação do Universo a partir da Terra

OBSERVATÓRIO SOLAR DO «PIC DU MIDI» 

(PIRINEUS)



Observação do Universo a partir do Espaço



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



A nébula ter-se-ia

contraído graças à

existência de forças

de atração gravítica

entre as diferentes

partículas que a

constituíam.

Teoria Nebular Reformulada



A contração da nébula  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 referido disco , a força da gravidade

provocaria a aglutinação de poeiras

constituídas por diferentes minerais,

que formariam pequenos corpos

chamados planetesimais, com diâmetro

de cerca de 100m. Os maiores desses

corpos atraíam os mais pequenos,

verificando-se a colisão e o aumento

progressivo das dimensões, o que

levou à formação de planetesimais com

alguns quilómetros.



Todo este processo, denominado acreção, desencadeou um

bombardeamento cada vez maior, formando-se corpos chamados

protoplanetas.



Finalmente, os protoplanetas, por acreção de novos 

materiais, teriam dado lugar aos planetas.



E    PLUTÃO?

Plutão ! Será um planeta do sistema solar ou será um

planetóide ou plutino que fazia parte da cintura de Kuiper, e

que terá sido desviado da trajetória original por forças

gravitacionais de Urano e Neptuno ou por um cometa

gigante?

http://uranoort.no.sapo.pt/MenuPrincipal/CinturaKuiper/cintKuiper.htm


Diferenciação/Formação da atmosfera



Núcleo Interno

Terra - estrutura



Origem dos Meteoritos





Estrutura Exótica

As estruturas exóticas têm uma

origem exterior ao planeta, tais

como crateras de impacto de

meteoritos e outros corpos

celestes.



Estrutura Exógena

As estruturas exógenas são originadas por processos que ocorrem na 

superfície do planeta, tais como, rios, dunas, ravinamentos, etc.



Estrutura Endógena

 As estruturas endógenas resultam

da acção de processos que actuam no

interior dos Planetas, tais como,

dobras, falhas, fissuras, cones

vulcânicos, etc.


