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O Sistema Solar e os planetas 
 

 
 

Muitas civilizações antigas já haviam percebido que, embora as estrelas que viam à noite não fossem 
sempre as mesmas ao longo do ano, a posição de uma estrela em relação às outras não mudava. Isso, 
aliás, permitiu seu agrupamento em constelações. Mas alguns pontos brilhantes que vemos no céu 
mudam de posição em relação a essas estrelas com o passar do tempo. Esses pontos são chamados 
planetas (palavra que em grego quer dizer “errante, que se movimenta”). Planetas são corpos celestes 
com formato esférico, que giram em torno de uma estrela.  

No caso do Sol, além da Terra, há outros planetas e outros objetos que também transladam ao seu 
redor. Todos eles juntos constituem o Sistema Solar. No Sistema Solar há oito planetas: Mercúrio, Vênus, 
Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 
 

A maioria dos planetas que podemos ver a olho nu nos parece mais brilhante do que a maior parte 
das estrelas. Apenas Netuno e Urano parecem menos brilhantes do que as estrelas mais brilhantes do 
céu. De acordo com suas características, os planetas do Sistema Solar podem ser divididos em dois 
grandes grupos: terrestres (ou rochosos) e jovianos (ou gasosos). 
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Semelhantes à Terra, os planetas terrestres (Mercúrio, Vênus e Marte) são constituídos 
principalmente de rochas e minerais, como o ferro. Já os planetas jovianos (Júpiter, Saturno, Urano e 
Netuno) são compostos, sobretudo, por gases, e são muito maiores que os planetas terrestres.  

Os planetas orbitam o Sol, isto é, giram a seu redor em trajetó- rias aproximadamente circulares 
chamadas elipses. Esse movimento, como já foi estudado no caso da Terra, recebe o nome de transla- 
ção, e o tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol define o período de 
translação ou ano para aquele planeta. 

 Como o movimento de um pião, os planetas também giram em torno de seu eixo de rotação. A esse 
movimento chamamos rotação. E o intervalo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno 
de si mesmo define, como foi visto anteriormente no caso da Terra, o período de rotação ou dia para 
aquele planeta. 

 

 
 
Outros elementos do Sistema Solar  

No Sistema Solar, há outros tipos de astros além dos planetas. São os chamados satélites (ou luas), 
asteroides, planetas-anões e cometas. 
 
Asteroides  

Os asteroides são pequenas rochas. Eles não são considerados planetas, pois não têm a forma 
arredondada e são bem menores. 
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Satélites naturais  
Os satélites naturais, geralmente chamados de luas, são corpos celestes rochosos que giram ao 

redor dos planetas. Dos oito planetas do Sistema Solar, seis deles possuem satélites. Apenas Mercúrio e 
Vênus não possuem luas. 
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Meteoroides 

Meteoroides são pequenas rochas que giram em torno do Sol. Algumas vezes, os meteoroides são 
atraídos pela Terra ou por outro astro. Quando entram na atmosfera terrestre, incendeiam-se por causa 
do atrito com o ar e passam a se chamar meteoros. São também conhecidos, popularmente, como 
estrelas cadentes. Quando uma parte do meteoroide atravessa a atmosfera sem se desintegrar 
totalmente e atinge o solo é chamada de meteorito. 
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Cometas  
Os cometas são astros que geralmente permanecem em órbitas muito distantes do Sol, mas, 

ocasionalmente, aproximam-se dele, chegando relativamente perto da Terra. O núcleo do cometa é 
formado por rochas que contêm água e gases congelados misturados com poeira cósmica (poeira 
espalhada pelo espaço). Quando o cometa se aproxima do Sol, o calor solar aquece o cometa que começa 
a “evaporar”, formando uma nuvem de vapor de água e gás carbônico em volta do núcleo, a partir da qual 
se forma a cauda do cometa, que pode atingir 100 milhões de quilômetros de comprimento. 
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Planetas-anões  
O planeta-anão, como já foi mencionado no caso de Plutão, é um astro de formato arredondado 

que orbita o Sol. Mas esse astro não tem massa suficientemente grande para ser considerado um planeta. 
Em outras palavras, é um astro grande o suficiente para ser redondo, mas com pouca massa para ser 
considerado um planeta. 

 

 
 
 
Corpos Celestes e o Sistema Solar 
 
1. Com suas palavras, defina o que é um planeta. 
 
2. Como você pode sentir, a Terra é um planeta sólido. Todos os planetas são sólidos? Explique. 
 
3. Cite o nome de dois planetas sólidos e dois gasosos. 
 
4. Do que as estrelas são feitas? 
 
5. O planeta Júpiter possui quatro satélites naturais chamados “luas galileanas”, pois foram descobertos 

em 1610 por Galileu Galilei. Esse planeta e seus satélites são astros luminosos ou iluminados? 
Justifique sua resposta. 

 
6. Imagine que nosso planeta ficasse um pouco mais longe do Sol. Explique o que aconteceria com a 

temperatura, a claridade dos dias e com a duração do ano. 
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Abaixo você vê uma representação do sistema solar. Use-a para as próximas duas questões: 

 
7. Com base nesta figura e em seus conhecimentos de astronomia, dê pelo menos dois motivos para 

Plutão ter sido “rebaixado” de planeta para planetoide. 
 
8. As estrelas logo após os planetas (borda das imagens) apresentam uma representação artística ou 

científica do sistema solar? Explique. 
 
9. A figura a seguir apresenta um modelo da órbita da Terra.  

 
O cometa Halley também orbita em torno do Sol, mas com algumas diferenças: 

i. Sua órbita é bastante oval (elíptica), enquanto a da Terra é quase uma circunferência. 
ii. O Sol não fica no centro da Elipse. 
iii. Em uma das extremidades da órbita, o cometa Halley está bem próximo ao Sol. Na outra 

extremidade, fica muito distante, além do limite do sistema solar, de modo que não podemos 
mais vê-lo.  

 
Interpretando as informações acima, desenhe na figura acima a órbita do cometa Halley. 
 
10. Quais são os dois movimentos que cada planeta do sistema solar realiza? O que cada um deles 

significa? 
 
11. Cite o nome dos cinco planetas mais próximos do Sol, em ordem, começando pelo mais próximo. 
 
12. Qual é o nome dado ao tempo que um determinado planeta leva para efetuar uma órbita completa 

em torno de um astro? 
 
13. Quanto mais afastado um planeta se encontra do Sol, maior ou menor é o tempo que ele leva para 

efetuar uma órbita completa? 
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14. Cite dois exemplos de planetas do sistema solar que possuem, pelo menos, uma lua. 
 
15. Diga o nome de um planeta que possui tempo de translação em torno do Sol mais rápido que a Terra. 
 
16. Desenhe um modelo que represente o Sol, a Terra e a Lua, e desenhe as órbitas da Terra e da Lua. 
 
Planetas do Sistema Solar 
 
01. Quais são os planetas terrestres? 
 
02. Cite uma característica dos planetas terrestres. 
 
03. Quais são os planetas jovianos de nosso sistema solar? 
 
04. Cite uma característica dos planetas jovianos. 
 
05. Cite uma característica de Mercúrio que explica o porquê de não poder haver vida, como a 

conhecemos, neste planeta? 
 
06. Diga o nome de um planeta gasoso, onde não seria possível pisar no chão firme, como fazemos aqui 

na Terra. 
 

07. Pesquise e responda: 
a) Qual é o planeta mais quente do Sistema Solar? Que fenômeno é responsável pelo fato de a 

temperatura ser tão elevada nesse planeta? 
b) Qual é o planeta do Sistema Solar que possui o eixo de rotação mais inclinado? 

 
08. Complete os nomes na figura abaixo. 

 
 
09. Além de estrelas e planetas, quais são os outros tipos de astros que existem no sistema solar? 
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Figura para as questões 10 a 13. 

 
http://br.bing.com/images/search?q=%C3%B3rbita+terra&view= 

detail&id=702E9DC38703451B6BAE2F58BB9061F65EE26DED 
 
10. Qual é o nome da região em que existem vários “pontinhos brancos”, entre a Terra e a órbita de 

Júpiter?  
 
11. Que tipo de astro é encontrado na região descrita no exercício anterior?  
 
12. E o que são: Ceres, Apolo, Juno e Palas? 
 
13. A figura anterior ajuda a entender por que não existem muitos choques de meteoros grandes com a 

Terra. Analise com cuidado e responda três coisas que protegem a Terra de meteoritos e outros 
corpos celestes perdidos. 

 
14. Os nomes dos planetas geralmente vêm da mitologia greco-romana. Pesquise e responda: 

a) Por que o planeta Mercúrio recebeu seu nome deste deus antigo? 
b) Por que o planeta Júpiter recebeu seu nome deste deus antigo? 
c) Por que o planeta Plutão recebeu seu nome deste deus antigo? 

 
15. Considere os seguintes corpos celestes: Vênus, Marte, a Lua, e Mercúrio.  
Qual deles não pertence à mesma categoria dos outros três e por quê? 
 
16. Considerando ainda: Vênus, Marte, a Lua, e Mercúrio. Analise a possibilidade de um dia instalarmos 

uma base terrestre em cada um destes corpos. Então complete a tabela: 
 

Dois corpos em que é quase impossível instalarmos uma base em 
que seja possível alguém viver: 

 

Motivos de ser quase impossível instalar uma base, para o 
primeiro corpo: 

 

Motivos de ser quase impossível instalar uma base, para o 
segundo corpo: 
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Explorando o Espaço 
01. Imagine a tentativa de instalarmos uma colônia em Marte. Faça um texto dissertativo listando várias 

dificuldades que um homem encontraria para viver em Marte. Em seguida, o que poderia ser feito 
para vencer estas dificuldades. 

 
TEXTO (Retirado de:  http://www.zenite.nu/) 
 
Equilíbrio delicado: 
 

Apesar de bastante quente (cerca de 6.000°C na camada superficial, chamada fotosfera) não há fogo 
no Sol, pois o fogo necessita de oxigênio, o que não é abundante no Sol. 

Estrelas, como o Sol, são constituídas basicamente por hidrogênio, o elemento químico mais 
abundante no Universo. Uma concentração descomunal desse gás gera pressões e temperatura 
elevadíssimas, quase meio bilhão de vezes a pressão ao nível do mar e mais que dez milhões de graus 
centígrados no centro da estrela, o que desencadeia reações de fusão nuclear, a origem de sua energia. 

 

 
Diagrama mostrando as principais regiões do Sol. 

 
Usina de força 
 

A PRESSÃO DO GÁS FORÇA A EXPANSÃO do Sol, como quando assopramos uma bexiga para enchê-
la. Mas a força gravitacional, conseqüência da enorme matéria gasosa, age em sentido contrário e tenta 
colapsar a estrela sobre si mesma. 

Sua forma estável deve-se ao equilíbrio entre essas duas forças. Ali, os prótons e elétrons dos átomos 
de hidrogênio ficam livres, num estado da matéria chamado plasma. 

O estado de plasma oferece pouca resistência à eletricidade e o movimento contínuo ao qual está 
sujeito cria fluxos de elétrons que nada mais são do que correntes elétricas. Assim, toda a estrela se 
comporta como um poderoso dínamo e as correntes elétricas geram poderosos campos magnéticos. 

Contudo, a emissão total de energia do Sol não é uniforme. Pelo contrário, sofre tantas variações 
que até parece que o Sol respira calmamente, enquanto sua atividade se mantém num nível mínimo. Ou 
fica "resfriado", quando se registra um grande número de fenômenos que acabam influenciando até 
mesmo o meio interplanetário e o nosso próprio mundo. 
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Com base no texto responda: 
 
01. Há fogo no Sol? 
02. Qual é o principal elemento químico presente no Sol? 
03. Qual é o nome dado ao estado da matéria existente no Sol e que é composto por os prótons e elétrons 

dos átomos de hidrogênio ficam livres? 
04. Qual é a reação nuclear que dá origem à geração de energia do Sol? 
05. O Sol expande ou contrai? Por quê? 
 
Curiosidade: Buraco Negro 
 

 
 

No centro do nosso modelo está um buraco negro super massivo. Acredita-seque ele tenha 108 a 109 
Msolares, ou seja,ele é no mínimo 100 milhões de vezes mais pesado do que o nosso Sol. É este objeto 
monstruoso o gerador de praticamente todos os fenômenos que vemos acontecer nos núcleos ativos de 
galáxias. Apesar disso ele não é visível diretamente. Para estudá-lo temos que interpretar os fenômenos 
que acontecem à sua volta. 

Nós não podemos ver diretamente o que acontece na superfície do buraco negro devido à presença 
de uma fotosfera (cor azul clara na figura) nesta região. Neste local, o gás no núcleo é quente, denso e 
opaco, tal como a chama de gás que você vê no seu fogão. 

O buraco negro é circundado por um enorme aglomerado de estrelas (pontos brancos na figura), 
talvez mais de 100 milhões delas. Elas estão concentradas próxima ao buraco negro e representam a parte 
mais interna da galáxia hospedeira que abriga o buraco negro. 

As estrelas perdem massa continuamente para o meio interestelar e é este gás (em cor verde na 
figura) que preenche a maior parte do núcleo da galáxia. Além disso, as estrelas que se aproximam demais 
do buraco negro central são despedaçadas e este material é também incorporado ao meio interestelar. 

O este movimento espiral da matéria gasosa para dentro, na direção do buraco negro, libera energia. 
Esta energia aquece o disco de acréscimo, podendo atingir temperaturas de milhões de °C na sua região 
mais interna, que é então uma intensa fonte de raios X. 

Os buracos negros são "comedores desordenados": parte do material que é puxado para dentro dele 
é ejetado a velocidades próximas da velocidade da luz ao longo do eixo de rotação do buraco negro. Este 
processo produz jatos que são visto sem comprimentos de onda radio e podem ser detectado por um 
equipamento colocado na Terra. Estes jatos diretos e muito longos, provêm da região central e 
transportam esta matéria para regiões situadas muito além dos limites da galáxia, por exemplo, o nosso 
planeta. 
 
 
 


