
TERRA
Também chamada de Mundo ou Planeta Azul,  
a Terra é o único astro onde se conhece 
existência de vida. O seu satélite natural,  
a Lua, é responsável pelo movimento  
das marés, pela sua inclinação axial  
e velocidade de rotação.

MARTE
Batizado em homenagem ao deus romano 
da guerra, muitas vezes é apelidado de 
Planeta Vermelho, devido à sua aparência 
avermelhada, resultado da predominância  
de óxido de ferro à sua superfície. Possui  
dois satélites naturais, muito pequenos,  
Fobos e Deimos.
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JÚPITER
O maior planeta do Sistema Solar, Júpiter,  
é um astro gasoso. Pode ser observado  
a olho nu e é o quarto corpo mais brilhante  
no céu. Possui um ténue sistema de anéis e, 
pelo menos, 67 satélites naturais. Júpiter, 
o deus romano do dia, é normalmente 
associado ao deus grego Zeus, pai  
dos deuses e dos homens.

SOL
A luz solar demora cerca de 8 minutos e 18 segundos a chegar à Terra e converte-se em energia solar. É armazenada em glicose por organismos vivos através  
da fotossíntese, processo através do qual, direta ou indiretamente, dependem os seres vivos. Esta energia é também responsável pelos fenómenos meteorológicos  
e clima na Terra.

SATURNO
O seu brilhante sistema de anéis é visível  
da Terra, tendo sido este descrito já em  
1610 por Galileu Galilei. Até então, 
conhecem-se-lhe 62 satélites naturais. 
Saturno recebeu o nome do deus romano  
do tempo (o equivalente ao deus  
grego Cronos) e da agricultura.

ÚRANO
Este foi o primeiro planeta a ser descoberto 
por meio de um telescópio. Tal como Júpiter  
e Saturno, possui um sistema de anéis  
e diversos satélites naturais. Deu-lhe nome 
o deus grego do céu, Urano, pai de Cronos 
(Saturno) e avô de Zeus (Júpiter).

NEPTUNO
Desde que Plutão foi classificado como planeta-anão, 
em 2006, Neptuno é o último planeta do Sistema 
Solar, relativamente ao Sol. Foi descoberto através 
de uma previsão matemática e não com base numa 
observação empírica. O seu nome vem do deus 
romano dos mares.

VÉNUS
O seu nome é uma homenagem à deusa 
romana do amor e da beleza e é, a seguir  
à Lua, o astro mais brilhante no céu noturno. 
Atinge o máximo brilho horas antes da 
alvorada ou depois do ocaso, sendo também 
conhecido como Estrela da Manhã  
ou Estrela da Tarde.

MERCÚRIO
O menor e o mais próximo planeta do Sol, 
girando à sua volta em aproximadamente  
88 dias terrestres. A sua aparência 
assemelha-se à da Lua, com crateras de 
impacto e planícies lisas, e a sua temperatura 
pode variar entre os −173 °C e os 426 °C.

No infinito do Universo, o Sistema Solar localiza-se numa Galáxia 
conhecida por Via Láctea, mais precisamente no Braço de Oríon.

 NÚMERO DE ESTRELAS CONHECIDAS  1

  Sol

 NÚMERO DE PLANETAS CONHECIDOS  8

  Mercúrio 

  Vénus 

  Terra 

  Marte 

  Júpiter 

  Saturno 

  Úrano 

  Neptuno

 NÚMERO DE PLANETAS-ANÕES CONHECIDOS  5

  Ceres 

  Plutão 

  Haumea 

  Makemake 

  Éris

 NÚMERO DE SATÉLITES NATURAIS CONHECIDOS  441 

  173 de planetas 

  8 de planetas-anões

  260 de corpos menores

 NÚMERO DE ASTEROIDES CONHECIDOS  675.716

 NÚMERO DE COMETAS CONHECIDOS  3.321

ALVORADA Primeira claridade da manhã. 

ASTRO Nome comum dado a todos os corpos celestes,  
ou seja, corpos que estão no espaço.

ASTEROIDE Corpúsculo que circula no espaço e se 
incendeia quando entra na nossa atmosfera.

AXIAL Linha em torno da qual um corpo executa ou  
pode executar um movimento de rotação.

COMETA Astro que gira em volta do Sol, descrevendo  
uma órbita muito excêntrica. Consiste geralmente num 
ponto brilhante (núcleo), envolvido por uma nebulosidade 
(cabeleira), com um rasto luminoso (cauda).

EMPÍRICO Conhecimento baseado na experiência.

FORÇA GRAVÍTICA Gravidade, ou gravitação,  
é a força que atrai todos os objetos entre si.

FOTOSSÍNTESE Processo físico-químico realizado pelos 
seres vivos clorofilados para obter glicose através da 
energia solar. Inicia a maioria das cadeias alimentares, 
sendo fundamental no equilíbrio da vida na Terra.

GALILEU GALILEI (1564–1642) Físico, matemático, 
astrónomo, filósofo italiano e personagem fundamental 
na revolução científica que destronou o Geocentrismo 
(conceção do Universo onde a Terra figura no centro), 
pelo Heliocentrismo (a Terra e outros astros giram em 
redor do Sol).

MASSA Conceito usado em Ciências Naturais para 
explicar vários fenómenos naturais, é frequentemente 
associada ao peso dos objetos.

PLANETA Astro que gira à volta do Sol, sem luz própria, 
e que se pode apresentar luminoso pela reflexão dos 
raios solares.

OCASO Momento em que o Sol se põe, no horizonte.

ÓRBITA Trajetória que um corpo percorre ao redor de 
outro sob a influência de alguma força (normalmente, 
uma força gravítica).

SATÉLITE Planeta secundário que gira em torno de um 
planeta principal (satélite natural); Corpo produzido  
pela mão humana que gira em torno de um planeta 
(satélite artificial). 
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O Sistema Solar
O Sistema Solar é o conjunto de planetas, asteroides e cometas 
que orbitam ao redor do Sol. Cada um mantém-se na sua órbita 
em virtude da intensa força gravítica exercida por aquela estrela, 
o Sol, já que este possui uma massa muito maior do que a de qual-
quer outro astro.

Os corpos mais importantes do Sistema Solar são os oito planetas 
que descrevem órbitas elípticas em volta do Sol, isto é, órbitas se-
melhantes a circunferências ligeiramente achatadas. Por sua vez, o 
Sol não está exatamente no centro dessas órbitas, razão pela qual 
os planetas podem encontrar-se, às vezes, mais próximos ou mais 
distantes do astro. 

O Sol e o Sistema Solar tiveram origem há cerca de 4,5 bilhões 
de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava ao 
redor de si mesma. Sob a ação do seu próprio peso, essa nuvem 
achatou-se, transformando-se num disco em cujo centro se formou 
o Sol. Dentro desse disco, iniciou-se um processo de aglomeração 
de materiais sólidos que, ao sofrer colisões entre si, deram lugar 
a corpos cada vez maiores — os planetas. A composição de tais 
aglomerados relacionava-se com a distância que havia entre eles 
e o Sol: longe da estrela, onde a temperatura é muito baixa, os 
planetas possuem muito mais matéria gasosa do que sólida, como 
é o caso de Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno; perto da estrela, 
onde a temperatura é mais elevada, os planetas têm em comum 
uma crosta sólida e rochosa, classificando-se, por isso, no grupo 
dos planetas telúricos ou rochosos, como é o caso de Mercúrio, 
Vénus, Terra e Marte.
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