Introdução à Astronomia Amadora
O Sistema Solar

Tão antiga quanto a própria humanidade,
a Astronomia já foi para nossos antepassados uma necessidade primária para
sobrevivência de nossa espécie e seja
pela eterna curiosidade humana, seja por
necessidade de calcular o tempo e as estações, ela sempre esteve presente em
meio a humanidade.
Nesta aula vamos introduzir a visão que
temos atualmente do Sistema Solar. Partiremos de nossa estrela Central, o Sol, e
comentaremos brevemente as principais
características dos corpos que se movimentam ao seu redor: os planetas clássicos e anões, os asteróides e os cometas.
Apertem então os cintos, pois nossa viagem pelo cosmos já vai começar...
O Sistema Solar é formado por uma estrela central, que denominamos Sol e de
tudo aquilo que se move ao redor dele,
como os oito planetas clássicos, planetas
anões, asteróides, cometas, material gasoso (ainda que em menor quantidade) e
poeira - uma porcentagem destes dois
últimos pode ser até mesmo remanescente da formação de nosso sistema.
Nossa estrela central, o Sol, é o maior
corpo do Sistema Solar, sendo que a distância de um lado a outro (grandeza denominada diâmetro) é equivalente a mais
de 109 planetas Terra colocados lado a
lado.

É no Sol que está concentrada mais de
99% da massa que compõe o nosso Sistema Solar, e por conta de tão grande
concentração de massa, ele parece parado no centro deste sistema. Contudo,
assim como todos os outros corpos do
Sistema Solar, ele também se encontra
em movimento, um movimento que possui o formato de elipse, aliás. Esse movimento acontece em torno de um ponto
chamado baricentro - uma posição fictícia
na qual estaria localizada toda a matéria
do sistema solar caso ela estivesse concentrada em um único ponto - esse ponto
também é chamado de Centro de Massa.
Primariamente, no entanto, acreditava-se
a Terra estivesse parada e que todos os
outros corpos girassem em torno dela essa teoria recebe o nome de Teoria Geocêntrica. A crença nessa teoria se deve
parcialmente por ser adotada oficialmente pela Igreja, que considerava a Terra
como centro do Universo, e parcialmente
porque para as observações existentes
na época, a Teoria Geocêntrica aliada a
uma teoria para o movimento observado
dos planetas, explicava com muita precisão praticamente todos os fenômenos
celestes observados.
No entanto, conforme a qualidade e a
precisão das observações foram melhorando, a teoria que descrevia o movimento dos corpos ao redor da Terra foi fican-

do mais e mais complexa - até que no
século XVII, o astrônomo Johannes Kepler propôs três leis sobre o movimento
dos planetas. Ele considerava que o Sol
estava parado no centro do Sistema Solar, e todos os outros corpos percorriam
trajetórias em formato de elipse ao seu
redor - com o Sol estando em um dos focos destas elipses.
Para chegar a essa conclusão, Kepler se
baseou em estudos realizados sob os
melhores dados disponíveis da época,
obtidos pelo seu mestre Tycho Brahe.
Antes de Kepler, no entanto, muitos outros astrônomos já haviam proposto que
os corpos do Sistema Solar giravam em
torno do Sol, contudo nenhum havia se
dado conta que esses movimentos eram
elipses - e que principalmente, havia uma
relação entre o tempo que os corpos demoram em percorrer essas elipses e os
tamanhos dessas elipses.
Copérnico, um século antes de Kepler, já
havia proposto que os planetas poderiam
girar em torno do Sol, contudo em sua
teoria as órbitas dos planetas seriam círculos, o que impediu que as previsões
fossem mais acuradas do que aquelas
obtidas pela Teoria Geocêntrica - em especial para os movimentos do planeta
Marte.
Mas foi Newton, em sua obra Princípios
Matemáticos da Filosofia Natural, quem
criou uma teoria que descreve de forma
extremamente elegante como as forças
se comportam e como os corpos interagem entre si. Foi Newton também, que
criou a teoria que hoje chamamos de Teoria da Gravitação Universal de Newton e que foi extremamente bem sucedida,
ao provar que as elipses previstas por
Kepler são na verdade apenas uma das
órbitas possíveis para o movimento dos
corpos sujeitos a gravidade.
A Teoria da Gravitação de Newton diz
que entre dois corpos que tenham massa, sempre existe uma Força que atrai
estes dois corpos um em direção ao ou-

tro, que esta força é tanto maior quanto
maior forem as massas dos dois corpos e
que essa mesma força fica cada vez menor, quanto mais longe estiverem os corpos... E isso ocorre ao quadrado, ou seja,
se eu dobro a distância entre os dois corpos, a Força entre eles diminui quatro
vezes...
Essa lei da gravitação parece reger os
movimentos da maior parte dos corpos
em nosso Sistema Solar - apenas em situações muito especiais, é necessário
recorrer a teorias mais modernas, como a
Teoria da Relatividade Geral. O estudo
da teoria de Newton nos leva a concluir
que o formato das órbitas de quaisquer
corpos em interação gravitacional somente podem ser de quatro tipos: um círculo,
uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole - e o mais bonito, é que nós vemos
todos esses tipos de movimentos em
nosso sistema Solar...
Voltando a nossa viagem pelo Sol, conforme sabemos hoje, ele é uma estrela
típica dentre as mais de cem bilhões de
estrelas que fazem parte da Via-Láctea a Galáxia que habitamos. Nossa estrela é
composta praticamente por Hidrogênio e
Hélio, sendo o Hidrogênio o seu combustível - comentaremos um pouco mais sobre isso quando estudarmos como funciona uma estrela.
O Sol brilha porque no seu interior existe
uma região em que ocorre continuamente
fusão nuclear, um processo no qual dois
núcleos de átomos são transformados
em um núcleo de outro átomo diferente,
com uma grande quantidade de energia
sendo liberada por conta dessa transformação. A temperatura no interior do Sol
pode chegar a valores de quinze milhões de graus, no entanto, quando olhamos para o Sol conseguimos observar
a região na a temperatura é quase
6000oC.
Nossa estrela, apesar de parecer calma a
primeira vista, é bastante ativa, e diversos fenômenos diferentes podem ser ob-

servados. Um destes, já notado provavelmente por gregos e chineses em tempos antes de Cristo, e que foi também
observado por Galileo Galilei são das
manchas solares. Essas regiões, que são
chamadas manchas por serem mais escuras do que a superfície do Sol, muitas
vezes são maiores do que a Terra.
Elas aparecem em um número que varia
com freqüência bem determinada, se repetindo a cada onze anos. Hoje se sabe
que esse ciclo é o resultado de mudanças na intensidade e na orientação do
campo magnético de nossa estrela, e que
essas manchas são regiões de mais baixa temperatura na superfície do Sol, possivelmente criadas por meio de efeitos do
campo magnético solar.
Alem das manchas solares, no Sol às vezes aparecem filamentos luminosos muito maiores do que nosso planeta, que
chamamos de proeminências. Assim como as manchas, as proeminências parecem estar relacionadas com o campo
magnético do Sol.
No Sol também existem fenômenos denominados flares, que são explosões
muito violentas que chegam a emitir material solar para o espaço que podem
chegar a ter muitas influências em nosso
planeta. A matéria que é emitida nesses
eventos interage com o campo magnético
terrestre, dando origem aos lindos fenômenos de Auroras Boreais e Austrais que
podemos observar em alguns lugares do
planeta. Mas essa matéria, também pode
interferir diretamente no nosso dia a dia,
por exemplo, causando distúrbios nas
comunicações.
Além das manchas, das proeminências e
dos flares, o Sol também perde matéria
constantemente - o que cria aquilo que
chamamos de vento solar. Esse vento é
constituído principalmente por partículas
energéticas, em sua maioria prótons e
elétrons. Essas partículas saem do sol
por possuírem energias maiores do que o
necessário para escapar da atração gra-

vitacional do Sol na distância em que elas se encontravam originalmente - quase
sempre, uma região de altas temperaturas chamada Coroa Solar.
Além do Sol, o Sistema Solar abriga os
planetas e seus satélites, os asteróides e
os cometas. Um pequeno parêntesis aqui... Pela moderna definição de planeta,
adotada a partir de 2006 pela União Astronômica Internacional - que é uma sociedade formada pelos Astrônomos de
todo mundo -, um objeto é considerado
planeta clássico quando pode preencher
alguns pré-requisitos. Vejamos quais são:
1. Estar em órbita ao redor do Sol;
2. Possuir uma forma arredondada
(fato resultante da força da gravidade ser
maior do que as forças de coesão);
3. Ser o maior objeto entre os objetos que se encontram em órbitas próximas a sua.
Deste modo, o sistema solar fica composto por oito planetas clássicos, três
planetas anões e uma grande quantidade
de asteróides e cometas. Vamos agora
viajar por esses corpos...
Mercúrio
O primeiro planeta após o Sol, orbitando
a uma distância de apenas dois quintos
da distância entre a Terra e o Sol, é Mercúrio. Nomeado pelos romanos em homenagem ao Mensageiro dos Deuses,
teve o primeiro registro de observação
em 265 A.C., pelo astrônomo Grego Timocharis.
Mercúrio, que é o menor planeta do Sistema Solar, possui uma coloração acinzentada e sua superfície é repleta de crateras - sua aparência lembra bastante a
nossa Lua. Ele também é um planeta que
possui uma massa muito pequena, tanto
que sua gravidade sequer consegue
manter uma atmosfera estável.

Devido a estar tão próximo do Sol, Mercúrio tem uma temperatura média na superfície de ~179oC, e que varia entre 183oC (durante a noite) e 427oC (durante
o dia). Mas apesar dessas temperaturas
tão altas, ao que tudo parece existe gelo
nos pólos do planeta, pois algumas crateras são profundas o suficiente para manter em seu interior uma sombra constante, e nestes lugares as temperaturas se
mantém muito inferiores à média do planeta.
Mercúrio possuir uma órbita muito excêntrica - o que significa que o formato de
sua órbita está mais próximo de uma elipse do que de um círculo. Ele leva 88
dias Terrestres para completar uma volta
ao redor do Sol, e 58,6 dias Terrestres
para dar uma volta ao redor do seu eixo ou seja, um dia de Mercúrio, equivale a
58,6 dias aqui da Terra!
Ele é um planeta famoso, pois sua órbita
não pode ser completamente explicada
pela teoria de Newton - contudo, no inicio
do século XX, a Teoria Geral da Relatividade de Albert Einstein foi muito bem sucedida em explicar todas as observações.
Vênus
O próximo planeta, segundo após o Sol,
chama-se Vênus e está a aproximadamente 70% da distância entre a Terra e o
Sol. Ele completa uma órbita ao redor de
nossa estrela a cada 224,7 dias terrestres, e apenas a cada 243 dias terrestres
ele dá uma volta ao redor de si próprio,
de modo que, vejam que interessante: o
dia venusiano é mais longo do que o próprio ano!
Aqui cabe um breve parêntesis para formalizarmos o conceito de dia: em astronomia existem dois conceitos de dia: um
é o dia sideral, que se refere ao tempo
necessário para o planeta dar uma volta
em torno de si próprio; outro é o dia solar,
que é o período necessário para o sol
nascer duas vezes. Em nosso planeta, o

dia solar e o dia sideral tem quase a
mesma duração, sendo que a diferença
entre os dois é de aproximadamente quatro minutos apenas, no entanto, para Vênus essa diferença é bem maior. O dia
venusiano que corresponde a 243 dias
Terrestres é o dia sideral, o dia solar venusiano corresponde a aproximadamente
115 dias Terrestres.
Do ponto de vista geológico Vênus é bastante similar ao nosso planeta, sendo apenas um pouco menor e possuindo um
pouco menos de massa. Muitas vezes a
Terra e Vênus são considerados planetas
irmãos, devido a essa similaridade - é
possível que a configuração interna de
ambos os planetas seja quase igual.
Vênus é um dos objetos mais brilhantes
que vemos no céu a partir da Terra, ficando atrás apenas do Sol e da Lua. Isso
ocorre porque sua densa atmosfera, formada principalmente de dióxido de carbono, reflete muito a luz do Sol por ser
completamente coberta por nuvens. As
grandes quantidades de dióxido de carbono presentes na atmosfera (aproximadamente 96%), geram um efeito estufa
em larga escala, o que faz de Vênus o
planeta mais quente do Sistema Solar - a
temperatura média no planeta é de aproximadamente 460oC!
Para piorar ainda mais o cenário, em sua
atmosfera encontra-se ainda ácido sulfúrico em suspensão, fazendo desse planeta um lugar dificilmente habitável pelos
seres humanos. De fato, mesmo as heróicas sondas robóticas Venera que foram enviadas à superfície do planeta pelos soviéticos sobreviviam somente durante duas horas antes da enorme pressão de mais de 90 atmosferas terrestres
e o insuportável calor as danificarem irreparavelmente.
Terra
Após passarmos por Vênus, o terceiro
planeta a partir do Sol é a Terra. Ah sim,
a Terra nosso lar. Esse planeta encontra-

se a aproximadamente 150 milhões de
quilômetros do Sol, uma distância que
costumamos nos referir como 1 unidade
astronômica. O seu eixo de rotação está
inclinado aproximadamente 23,5o em relação ao plano de sua órbita, e é esse
fato o responsável pelas estações do ano.
Até onde sabemos, a Terra é o único
planeta que abriga vida no Sistema Solar.
A nossa atmosfera - muito diferente daquela encontrada em Vênus - é constituída principalmente por nitrogênio (aproximadamente 75%) e oxigênio (aproximadamente 25%), além de uma quantidade
muito pequena (menos de 1%) de monóxido e dióxido de carbono, vapor de água
e poeira. Essa atmosfera é fundamental
para a vida em nosso planeta, pois devido ao efeito estufa induzido pelo dióxido
de carbono ai presente a temperatura do
planeta se mantém muito acima da temperatura que deveríamos ter em nosso
planeta somente pelo aquecimento solar.
A atmosfera ainda funciona como uma
proteção contra meteoros pequenos, que
queimam por atrito com ela antes de nos
atingir, e também contra a uma parte da
radiação proveniente do Sol.
A nossa superfície é coberta em sua
maior parte por água: aproximadamente
tres quartos de toda superfície de nosso
planeta... Caso algum alienígena esteja
nos analisando, é possível que ele tenha
uma grande dúvida: por que um planeta
cuja superfície é praticamente água, seja
chamado de Terra por seus habitantes?
Nosso planeta é o mais denso do Sistema Solar, e possui um núcleo que se acredita composto por ferro e níquel em
estado sólido. Contudo, se pudéssemos
realizar uma viagem do núcleo para a
superfície do planeta, provavelmente
conforme nos afastarmos do núcleo iríamos passar por uma região em que o
material seria completamente líquido, outra na qual o material seria sólido novamente. Nessa viagem, passaríamos do
núcleo da terra, para o Manto, e do Man-

to para a Crosta - essa última, uma pequena casca com algumas dezenas de
quilômetros apenas, frente a um raio de
aproximadamente 6400km.
A Terra possui um satélite natural apenas, a Lua que é responsável por diversos fenômenos como as marés e os eclipses que podemos observar de nosso
planeta. Esse satélite parece estar sempre mostrando a mesma face para nós, e
isso é um reflexo de que o movimento
que a lua executa ao redor da Terra possui a mesma periodicidade que o movimento que ela executa em torno de si
mesma. Em nosso satélite existem dois
tipos de terrenos: os terrea, que são altos
de repletos de crateras, e os marea que
são planos com poucas crateras.
Marte
O quarto planeta a partir do Sol é chamado de Marte, o deus romano da guerra, devido a sua cor avermelhada. O planeta que tem quase metade do tamanho
da Terra, e muitas vezes ele é chamado
de Planeta Vermelho.
Historicamente já foi imaginado que Marte teria canais de água e até mesmo uma
civilização de vida inteligente. Contudo,
conforme enviamos missões espaciais
para estudar aquele planeta, descobrimos que nem os canais nem a civilização
estavam por lá.
O Planeta Vermelho orbita o Sol a aproximadamente uma vez e meia a distância
da órbita da Terra em relação ao Sol. O
dia marciano tem uma duração próxima
do dia terrestre, contando com aproximadamente 37 minutos a mais apenas.
Marte abriga a maior montanha do sistema solar, chamada Monte Olimpo, tem
24km de altura e uma base com diâmetro
de 500km. Marte abriga ainda um canyon
chamado Vales Marineris, que cruza a
superfície marciana por mais de 4000km.

Como a atmosfera de marte é bastante
tênue, as temperaturas na superfície do
planeta variam bastante entre a noite e o
dia, possuindo uma temperatura média
de aproximadamente -63oC, já foram observadas temperaturas entre -140oC e
+20oC.
Marte possui dois satélites naturais - Fobos e Deimos, ambos pequenos e irregulares. É possível que ambos sejam asteróides capturados - o que explicaria a
grande diferença entre a composição
química destes asteróides e a composição química de Marte. Uma característica
interessante, é que a interação gravitacional entre fobos e marte está causando
uma desaceleração no satélite, e isso por
sua vez origina uma aproximação cada
vez maior entre os dois. O resultado é
que dentro de aproximadamente 50 milhões de anos, ou Fobos vai se chocar
com o planeta, ou Fobos vai se fragmentar formando um anel em torno de Marte.
Marte possui uma atmosfera, que apesar
de tênue é bastante interessante, por
possuir pequenas quantidades de metano. Esse gás é transitório, pois em algumas centenas de anos ele se transforma
em água e dióxido de carbono, e se estamos observando metano na atmosfera
marciana nos dias atuais, ele deve ter
sido originado (ou estar sendo originado)
de alguma fonte que estava ativa a pouco
tempo, ou ainda está ativa: como atividade vulcânica, processos hidrotermais...
Ou talvez... Fenômenos biológicos. Essa
é uma questão que ainda se encontra
sem resposta...
Júpiter
Os planetas que visitamos até agora eram todos rochosos, e por esse motivo
são denominados planetas Terrestres,
afinal guardam uma similaridade com
nosso lar. No entanto a partir de Júpiter,
a composição e a estrutura dos planetas
se modifica bastante - agora a maior parte da massa dos planetas está em estado
gasoso! Bem vindo ao reino dos gigantes

gasosos, também conhecidos como Planetas Jovianos.
Júpiter é o maior planeta do nosso sistema. Ele é realmente um gigante, de tamanho onze vezes maior do que o nosso
planeta e massa 318 vezes maior, está a
uma distância ao Sol aproximadamente
5,2 vezes maior do que a Terra. E ainda
assim, o dia em Júpiter possui menos de
dez horas terrestres - o que mostra que
esse planeta possui uma enorme velocidade de rotação.
Júpiter tem uma massa tão grande que
sozinho possuir mais massa do que a da
soma de todos os outros planetas de
nosso Sistema Solar! É certo pensar que
a influência gravitacional de Júpiter deve
ter sido extremamente importante na evolução do sistema solar, e que com certeza influenciou na configuração dos planos das órbitas dos planetas.
Júpiter é completamente coberto por uma
espessa camada de nuvens, que se dividem em bandas claras e escuras alternadamente, que são devidas provavelmente a diferenças em composição química e temperatura entre as bandas. É
possível que o planeta não possua nenhuma superfície sólida, e que a densidade apenas aumente conforme nos aproximamos do centro do planeta. Ele é
composto principalmente por hidrogênio
(~75%), e hélio (~24%) e apenas 1% de
outras substâncias. Parece haver alguma
região na qual existe metano, vapor
d’água, amônia e compostos contendo
silício, alumínio, ferro, níquel e magnésio.
Uma formação bastante interessante que
pode ser observada no planeta é a Grande Mancha Vermelha. Ela é uma enorme
região, maior do que duas ou três Terras,
onde ocorre uma tempestade. Essa região de formato ovalado, é formada por
gás que está rodando na direção antihorária com um período de aproximadamente 6 dias, se configurando em um gigantesco anti-ciclone que já dura pelo
menos 340 anos.

Esse planeta possui uma grande quantidade de satélites naturais, são mais de
60! Destes, quatro são mais importantes:
Io, Europa, Ganimedes e Calisto.

dar uma volta completa sobre si mesmo,
e os ventos em sua atmosfera podem atingir impressionantes velocidades de até
1800km/h!

Io é bastante interessante por possuir intensa atividade vulcânica, que é um reflexo das forças de maré geradas pela
interação com Júpiter e com Europa e
Ganimedes. Ali existem centenas de vulcões, alguns dos quais expelem matéria
a quilômetros da superfície do planeta.

As estruturas conhecidas como os Anéis
de Saturno, são formados por pedras,
poeira e gelo, e são muito brilhantes, o
que os torna muito fáceis de serem observados a partir da terra, mesmo com
pequenos instrumentos. Esse sistema de
anéis possui falhas, sendo a Divisão de
Cassini e a divisão de Encke as mais importantes. É possível que os anéis de saturno possuam sua própria atmosfera,
composta de hidrogênio e oxigênio molecular produzido a partir da interação entre
a luz ultravioleta do sol e da água presente no gelo dos anéis.

Europa é uma lua que pode ser constituída por água congelada. A superfície dessa lua parece bastante lisa e jovem, e
provavelmente deve existir, abaixo da
camada de água congelada, um oceano
de água no estado líquido.
Ganimedes é um satélite maior do que o
planeta Mercúrio, e Calisto e apenas um
pouco menor.
Júpiter possui ainda um sistema de anéis, que é formado por poeira originada
de impactos de meteoros em seus satélites naturais, e de gelo.
Saturno
O sexto planeta de nosso Sistema Solar
se chama Saturno. Ele é o segundo maior planeta, atrás apenas de Júpiter, e é
bastante conhecido pelo lindo seu sistema de anéis.
Apesar de ser quase dez vezes maior do
que a Terra e possuir quase cem vezes
mais massa do que nosso planeta, Saturno flutuaria se fosse possível colocá-lo
em um recipiente cheio d’água. Isso ocorre porque ele possui uma densidade média muito pequena.
Tal como Júpiter, Saturno é um planeta
principalmente composto de gás, e sua
composição química é também bastante
semelhante àquela do gigante do sistema
solar. Saturno, também possui um período de rotação muito rápido, levando aproximadamente 10 horas terrestres para

Esse planeta possui mais de quarenta
satélites naturais, sendo que o mais importante deles é Titã. Titã é o segundo
maior satélite do Sistema solar, e tal como Ganimedes, é maior do que Mercúrio.
É possível que nesse satélite de Saturno
ocorram chuvas de metano e etano, alimentando lagos destes compostos em
sua superfície, o que seria bastante interessante, pois talvez a vida na terra tenha
surgido a partir de lagos de moléculas
como estas...
Urano
Urano é o sétimo planeta contado a partir
de nosso Sol. Ele está a uma distância
aproximadamente 20 vezes maior do que
a distância da Terra ao nosso Astro Central. É um planeta que possui cerca de
quatro vezes o diâmetro da terra, e 15
vezes mais massa. Tal qual seus irmãos
gasosos Júpiter e Saturno, Urano deve
possuir um núcleo rochoso envolto em
uma atmosfera gasosa que compreende
a maior parte de sua extensão.
Urano foi descoberto apenas em 1781,
ao contrário dos outros planetas que já
visitamos - até agora todos eram conhecidos desde as antiguidades.

Ele é um planeta composto principalmente de gás e gelo, possuindo uma atmosfera muito mais homogênea do que Júpiter ou Saturno - é muito mais difícil distinguir bandas de nuvens, de forma distinta daqueles outros planetas.
Uma das características mais interessantes de Urano é o seu eixo de rotação. De
forma distinta dos outros planetas do sistema solar, o eixo de rotação de Urano é
tão inclinado que se encontra apenas 2
graus em relação ao plano médio das órbitas dos planetas em torno do Sol. Deste
modo, em algumas partes de sua órbita
um pólo está apontado diretamente para
o sol, e em outra o outro pólo está apontado para o sol. Como resultado, as regiões polares de Urano recebem mais energia Solar do que sua região equatorial.
Contudo, o equador do planeta é mais
quente do que os pólos, e essa característica de Urano ainda não é perfeitamente compreendida.
Esse planeta possui também um sistema
de anéis bastante tênue, que veio a ser
descoberto apenas em 1977. Urano possui 27 luas conhecidas, das quais as
mais importantes são: Miranda, Ariel,
Umbriel, Titãnia e Oberon.

Netuno
O oitavo e último planeta de nosso sistema solar, Netuno está a mais de trinta
vezes mais longe do Sol do que a Terra.
Ele é o terceiro planeta mais massivo do
sistema solar, englobando o equivalente
a 17 Terras, e é bastante frio, possuindo
uma temperatura de -218oC nas regiões
mais altas da atmosfera.
Netuno é um planeta azulado, que foi
descoberto apenas em 1846 com base
em cálculos matemáticos realizados a
partir das observações das perturbações
na órbita de Urano.

A atmosfera que dá a cor azulada a esse
planeta é principalmente constituída de
hidrogênio e hélio, sendo o metano o
responsável pela coloração, pois enquanto esse composto absorve a parte vermelha da radiação emitida pelo sol, ele reflete o azul.
Tal como Urano, acredita-se que exista
em Netuno um núcleo de rocha e metal,
mas que não exista nenhuma superfície
sólida. Esse planeta é o detentor dos recordes de velocidade de ventos em nosso sistema solar. Já foram medidos ventos tão rápidos quanto 2.500 km/h!
Netuno possui também um sistema de
anéis bastante tênue, composto por quatro anéis, bastante escuros. Ainda não se
sabe a composição destes anéis, mas foi
observado que o sistema de anéis de Netuno possui uma estrutura bastante aglomerada, que pode ser devida a interação gravitacional da matéria presente
nestes anéis com as luas que orbitam o
planeta.
Netuno possui 13 luas conhecidas, sendo
a maior Tritão, que acredita-se ser um
objeto capturado pela gravidade de Netuno. Tritão é o objeto mais frio encontrado no sistema solar, com temperaturas
de -235oC, e é possível que dentro de
alguns milhares de anos ele seja desintegrado pelas forças de marés originadas
de sua interação gravitacional com Netuno.
O Cinturão de Kuiper
A região além da órbita de Netuno, geralmente denominada região TransNetuniana ainda é um grande enigma de
nosso sistema solar. Sabe-se que ali existe um cinturão, denominado Cinturão
de Kuiper, formado por uma grande
quantidade de restos da formação do sistema solar. Acredita-se que é aí que tenham origem os cometas de curto período, como o Halley. É ainda também que
se localiza Plutão - o maior objeto conhecido no cinturão de Kuiper.

Os novos planetas anões
Pela nova classificação da União Astronômica Internacional, Plutão deixou de
ser considerado um planeta clássico,
sendo agora classificado como um Planeta anão, junto a Ceres e Eris. A diferença
entre um Planeta Clássico e um planeta
anão é que estes últimos não são obrigados a serem os corpos mais massivos
nas redondezas onde se localizam. Atualmente existem estudos para verificar
quais outros corpos devem se junta a essa classificação, sendo que dentre os
candidatos estão muitos objetos que denominamos Trans-Netunianos, como
Sedna, por exemplo.
Os asteróides, e cometas
Os corpos do sistema solar que não se
classificam como Planetas Clássicos nem
como Planetas anões, recebem o nome
de corpos menores do sistema solar. Eles são, por exemplo, os asteróides encontrados espalhados pelo sistema, mas
que podem ser encontrados mais facilmente em algumas regiões, como o Cinturão de Asteróides, entre as órbitas de
Marte e Júpiter. É nessa região que se
localiza, por exemplo, Ceres. Outras famílias de asteróides, separadas principalmente em termos de suas órbitas, são
os Atenas, os Apolos, os Amores e os
Troianos - estes últimos localizados em
pontos gravitacionalmente estáveis da
órbita de Júpiter.
Alem dos asteróides existem também os
cometas no sistema solar. Acredita-se
que estes sejam bolas de água congelada suja - misturada com diversos gases e
poeira. Esses corpos devem ter sido remanescentes da formação do Sistema
Solar, e movem-se ao redor do baricentro
de nosso sistema em órbitas muito alongadas. O formato que temos na cabeça
de um cometa, com suas duas caudas, é
devido a interação dessa bola suja com o
Sol. Conforme o corpo começa a se aproximar de nossa estrela, o gelo começa
a sublimar, formando a cabeça do come-

ta (também chamada de coma); forma-se
também um envelope de hidrogênio, denominado cabeleira, uma cauda com a
poeira, que brilha pela absorção da radiação ultravioleta emitida pelo Sol e outra
cauda de íons - estas caudas são formadas pela interação do cometa com as
partículas do vento solar.
Existem dois tipos distintos de planetas,
os de curto período com órbitas menores
do que 200 anos e os de longo período,
com órbitas que podem durar milhares de
anos. Os do primeiro tipo, de curto período, são provavelmente originados do cinturão de Kuiper, enquanto que os do segundo tipo podem ser originados de uma
região chamada nuvem de Oort. Acredita-se que a nuvem de Oort seja o ponto
onde a gravidade do Sol deixa de ser a
influência mais importante para o movimento dos corpos... É uma região ainda
muito desconhecida, onde acreditamos
existir trilhões de objetos - em sua maioria formados de gelo. Essa região é tão
distante que já está a aproximadamente
um quarto da distância até o próximo sistema estelar.
E é aqui, nos confins do Sistema Solar
que acabamos a nossa primeira viagem
pelo cosmos. Na próxima viagem, vamos
deixar as redondezas de nosso Sol e estudar como as estrelas nascem, vivem e
morrer, e também como elas estão distribuidas nisso que nós chamamos de ViaLactea... até lá!

