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Introdução

Por meio dessa síntese tenho a intenção de divulgar informações sobre o

Espaço, em especial  o nosso Sistema Solar, divulgarei informações sobre a sua

origem, seus planetas, cometas etc.

A intenção dessa síntese é divulgar cada vez mais os encantos do espaço,

pretendendo  informar  pessoas  é  ajudar  em  trabalhos  e  pesquisas  com  fins

acadêmicos.

Embora  eu  não  possua  muito  conhecimento  sobre  o  assunto,  a  minha

curiosidade me fez buscar sobre ele, por tanto as informações que aqui estão são

de pesquisas que estão ao meu alcance.

Espero que essa síntese agrade a todos e façam compreender a o quanto

nosso sistema solar é incrível.
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1. O Sistema Solar

Fonte: http://s1.static.brasilescola.com/galeria/images/3925daf8a126e960847d26c5ff48a3a6.jpg

O Sistema Solar teve sua origem há cerca de 4,5 bilhões de anos por meio

de uma nuvem de poeira  e gás que girava em torno de si  mesma, porem pela

consequência de seu próprio peso essa nuvem se transformou em um certo disco

achatado, a onde no seu centro surgiu a maior estrela desse sistema o denominado

Sol, nesse disco uma aglomeração de materiais sólidos começaram a sofre colisões

entre si dando origem a corpos celestes e a outros planetas. 

No sistema solar  a  matéria  de  um planeta  é  orientada a  partir  do  sol,  o

planeta que se situa mais distante do sol possui temperaturas mais baixas, assim

tendo mais matéria gasosa do que sólida, é o que acontece com os planetas de

Saturno, Urano, Netuno e Júpiter. Já nos planetas mais próximos o gelo evaporou,

assim restando sua parte solida como rochas e metais, foi o que aconteceu com os

planetas: Marte, Vênus, Mercúrio e do nosso planeta Terra.

No  sistema  Solar  cada  astro  seja  eles:  planetas,  asteroides  ou  cometas,

giram em torno do sol em sua própria rota orbital, esse movimento só é possível

graças a intensa força gravitacional que é exercida pelo sol que possui massa maior
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do  que  a  de  qualquer  outro  planeta  desse  sistema.  Porem  o  sol  não  está

exatamente no centro da orbita desses astros, por isso os planetas podem estar

mais perto ou distante do sol referente a sua orbita, como veremos na ilustração

abaixo.

Fonte: http://www.sobiologia.com.br/figuras/Universo/orbitassistemasolar.gif

O Sol é a principal fonte de energia do sistema solar, sua força gravitacional é

o principal  responsável  por  manter  os planetas em orbita,  99,9% da matéria  do

sistema solar se resume no Sol, sendo assim todos os demais astros do sistema

solar é responsável apenas por 0,1% da matéria desse sistema.

Em nosso sistema solar, possui 8 planetas, são eles: Mercúrio, Vênus. Terra,

Marte,  Júpiter,  Saturno,  Urano  e  Netuno,  porem o sistema solar  não  possui  só

planetas orbitando o sol  como já  dito o sol é orbitado por planetas, cometas e

asteroides, existe também os planetas anões que atualmente são conhecidos são 6

são  eles:  Haumea,  Makemake,  Éris,  2012VP113  e  Plutão,  que  em  2006  foi

rebaixado de planeta para planeta anão por não possuir  uma um movimento de

translação  totalmente  autônomo,  a  seguir  veremos  mais  sobre  esses  planetas,

cometas, asteroides e demais corpos celestes que orbitam em nosso sistema solar.
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1.2.O Sol (centro do sistema)

Fonte: http://static.minilua.com/wp-
content/uploads/2013/09/Giant_prominence_on_the_sun_erupted.jpg

O Sol teve sua formação junto com o sistema Solar cujo principal astro é ele

mesmo,  sua  formação  é  de  73% de  hidrogênio,  25% de  hélio  e  2% de  outros

elementos. ele possui uma massa de aproximadamente 300mil vezes maior do que

o  nosso  planeta  Terra,  seu  diâmetro  é  de  aproximadamente  1,4  milhões  de

quilômetros, em seu núcleo a temperatura media é de 15 milhões de graus Celsius.

Na  parte  interna  do  Sol  ocorre  a  denominada  reações  químicas,  já  na

superfície do sol chamada de fotosfera originam-se a luz e o calor, o sol também

possui uma camada de gases que o envolve

A cada 11 anos o sol passa por um período de agitação aonde ele acaba

enviando para terra algumas tempestades solares cheias de eletricidade, ela é o

principal  criador  dos  fenômenos  da   aurora  boreal  e   da  austral,  porem  essas

tempestades solares podem nos prejudicar também, ela pode danificar sinais de

rádios celulares, computadores e demais aparelhos eletrônicos.
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2. Planetas

Os planetas são corpos celestes que orbitam em torno de uma estrela pela qual

recebe luz, assim a tornando visível, também podem ser corpos celestes que não

possuem massa suficiente para criar reações nucleares.

Em nosso sistema solar foram descobertos 8 planetas, sendo 4 do tipo rochoso e 4

do tipo gasoso, iremos conhecer cada um deles a seguir:

2.1. Mercúrio (Planeta Rochoso) 

Fonte: http://www.nelluniversoonline.it/rubriche/sistemasolare/pianeti/mercurio.jpg

Seu nome tem origem grega, perceberam que o planeta parecia se mover

mais rápido que os outros planetas, já na mitologia Hermes era o mensageiro dos

deuses que viajava muito rápido e seu deus correspondente era Mercúrio, dai surgiu

o nome do planeta. 

Ele possui um diâmetro de 40% menor do que o da terra e 40% maior do que

o  da lua,  sua superfície  é  semelhante  com o solo  lunar, seu solo  ondulados  e

cobertos  de  poeiras  e  resultante  de  uma  serie  de  bombardeios  de  meteoritos,

contendo bacias de lava. Seu céu é sempre negro, pois o planeta quase não possui

atmosfera. O sol pode ser visto de lá 2 vezes e meia maior do que visto da terra

divido a proximidade do planeta com o sol

Grande parte das descobertas feitas nessa estrela foram feitas pela sonda

Mariner 10 que foi lançada em 3 de novembro de 1973 e que passou por Mercúrio

em 29 de março de 1974, 21 de setembro de 1974 e 16 de março de 1975 durante
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essas visitas a sonda registrou mais de 2.700 fotografias cerca de 45% da superfície

do planeta.

A sonda Mariner 10 mostrou que Mercúrio tem um campo magnético  que é

1% maior do que o da Terra, o campo magnético de Mercúrio está inclinado 7 graus

em relação ao eixo de rotação do planeta, porem a origem de seu campo magnético

é desconhecida.

O planeta possui uma densidade de 5.44 g/cm3 , essa densidade indica que o

planeta tem de 60%  a 70% de peso em metal e de 30% de peso de silicatos, assim

o núcleo do planeta acaba tendo cerca de 75% do raio de Mercúrio e o volume do

núcleo  é  correspondente  a  42%  do  volume  de  Mercúrio,  em  sua  atmosfera  é

encontrado 42% de Hélio, 42% de sódio 15% de oxigênio e 1% de demais gases.

 2.2. Vênus (planeta Rochoso)

Fonte: http://www.brasilescola.com/upload/e/venus(1).jpg

O  nome do  planeta  tem  sua  origem  grega  assim  como  Mercúrio,  porem

Vênus vem da deusa romana Vênus, esse planeta tem grandes semelhanças com a

Terra,  além  de  serem  terrestres  possuem  massa,  tamanho  e  composição

semelhantes, esse planeta é o mais próximo da Terra com uma distancia entre 40,2

milhões  de  quilômetros  e  260  milhões  de  quilômetros,  essa  distancia  varia  de

acordo com a órbita que os planetas fazem em torno do sol.

A atmosfera de Vênus é 92 vezes mais densa do que a da Terra, pois a

atmosfera é possui uma grande parte por gás carbônico, como consequência forma

9

http://www.brasilescola.com/upload/e/venus(1).jpg


um grande efeito estufa que faz com que o planeta seja o mais quente entre os

outros planetas

Esse planeta demora 243 dia para fazer sua rotação, e 224 dias para fazer a

sua translação, seu diâmetro é cerca de 12 102 Quilômetros de distancia , a sua

temperatura máxima pode chegar até 428 graus célsius e sua pressão atmosférica é

de 92 milibar. Na sua atmosfera é encontrado: Hélio, Sódio, Oxigênio, Dióxido de

carbono, Enxofre e vapor de agua

2.3. Terra (Planeta Rochoso)

Fonte: http://explorador.blog.br/wp-content/uploads/2014/06/terra-nasa-ao-vivo-explorador.jpg

O planeta Azul como também é conhecido é a nossa casa, nosso lar, ele é

coberto por mais de 70% de água nos oceanos sem mencionar rios e mares que

fica na parte seca do planeta, sua área seca e cerca de 148.647.000 Km2,  e os

oceanos possui uma área correspondente a 361 milhões de  Km2,  esse planeta é o

único do nosso sistema solar que abriga diversas formas de vida, como animais

plantas entre outros.

Sua atmosfera é composta por vários gases como o nitrogênio, o oxigênio e o

argônio que são os três principais gases da atmosfera terrestre, a Terra realiza seu

movimento de translação em 365 dias (um ano) e seu movimento de rotação dura

24 horas (um dia)
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No planeta Terra existe varias camadas para dentro, existe a crosta que é a

onde vivemos, abaixo existe o manto que é composta de ferro, silício e magnésio e

o  mais  interno  é  o  núcleo  que  tem  uma  parte  liquida  e  outra  solida  com

temperaturas altíssimas. 

Ao contrario do que muitos pensam sua forma não é totalmente arredondada,

ela é um pouco achatada e inclinada cerca de 23 graus, essa inclinação junto com

sua translação é a responsável pelas estações do ano, o planeta possui uma massa

de  5,973.1024  e  um  volume  em  torno  de  1.083.1012,  é  o  maior  dos  planetas

sólidos.

2.4. Marte (Planeta Rochoso)

 

Fonte: http://hypescience.com/wp-content/uploads/2012/08/Mars-3.jpg

Marte é o quarto planeta em distancia do Sol tem uma atmosfera semelhante

a da Terra, ela é formada de elementos como: gás carbônico, nitrogênio, argônio e

oxigênio, em marte a temperatura média é de aproximadamente 59 graus célsius

negativos.

A  distancia  entre  o  planeta  vermelho  e  o  Sol  é  aproximadamente  de

228.000.000 km, um ano em Marte corresponde a 687 dias terrestres e seu dia tem

duração de 24h e 36min, o Planeta possui um diâmetro de 6.794 km, uma massa de

0,107 vezes a massa da Terra e viaja em uma velocidade orbital média de 24,13

km/s

11



2.5. Júpiter (Planeta Gasoso)

Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Jupiter.jpg/300px-Jupiter.jpg

Júpiter é o maior planeta do sistema solar, se ele fosse oco caberia mais de

mil terras em seu interior, possui uma massa de 1.9 x 1027 kg e um diâmetro de

142,800 quilômetros no equador, Júpiter  possui  16 satélites,  também possui  um

sistema de anéis, sua atmosfera é muito profunda, é composta de hidrogênio e hélio

com um pouco de metano, amônia, vapor de agua e outros componentes

Devido a profundidade dentro de Júpiter sua pressão é tão elevada que os

átomos de hidrogênios se encontram quebrados e os eletros livres fazendo com que

o hidrogênio se torne metálico.

Júpiter possui um simples anel ao seu redor cujo provavelmente é composto

de partículas  de  poeira  com menos de 10  mícrones de  diâmetro  semelhante  a

dimensão  de  partículas  de  fumo  dos  cigarros.
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2.6. Saturno (Planeta Gasoso)

Fonte: http://www.apolo11.com/imagens/temas/astronomia/saturno_2.jpg

Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema solar sua orbita fica

entre a orbita dos planeta de Júpiter e de Netuno, seu diâmetro equatorial  é de

aproximadamente 120.536 km. Ao redor do planeta possui anéis que se formam

atreveis de restos de meteoros e de cristais de gelo.

Em saturno a atmosfera é principalmente composta por cerca de 90% de

Hidrogênio,  de  Hélio,  Metano,  Vapor  de  Agua,  Amônia,  Etano e  Fósforo.  Já  no

interior  do planeta  é composto por rochas, gelos e uma camada de Hidrogênio

metálico.

Por  lá  os  ventos  podem atingir  uma velocidade  de  quase  2.000  km/h,  o

movimento  de  sua  rotação  demora  cerca  de  10,5  horas  já  seu  movimento  de

translação é feito durante 30 anos terrestres.
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2.7. Urano (Planeta Gasoso)

Fonte: http://s0.uvnimg.com/vidayfamilia/horoscopos/photo/2012-06-15/el-planeta-urano-para-
el_323x216.jpg

Urano é o terceiro maior planeta do sistema solar, ele possui um diâmetro

equatorial  de 51,800 quilômetros e é capaz de orbitar  o  sol  a  casa 84.01 anos

terrestres,  sua  distancia  com  o  Sol  é  de  aproximadamente  2.87  bilhões  de

quilômetros. Um dia em Urano correspondem a 17 horas e 14 minutos

Em Urano sua atmosfera possui 83% de Hidrogênio, 15% de Hélio, 2% de

metano e pequenas porções de acetileno e outros Hidrocarbonetos 

Urano também possui anéis, porem diferentes do que já vimos em Júpiter e

Saturno, seu anel exterior chamado de épsilon  é composto em grande parte por

blocos de gelo com vários pés de diâmetro.
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2.8. Netuno (Planeta Gasoso)

Fonte: http://www.filosofiaesoterica.com/userfiles/image/Netuno.jpg

Netuno se encontra a uma distancia de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, seu

diâmetro equatorial é de aproximadamente 50.000 km e sua massa da ordem é de

1026 kg.

Sua composição química é muito parecida com o seu vizinho Urano, a sua

atmosfera  é  composta  basicamente  por  Hidrogênio  e  Hélio  e  alguns  traços  de

Metano e Hidrocarbonetos com Etano e Acetileno.O seu núcleo deve ser pequeno e

rochoso aonde a massa deve ser parecida com a da Terra.

Por ser um planeta gasoso, Netuno possui ventos muitos rápidos confinados

em bandas de latitudes, também possuindo grandes tempestades, os ventos lá são

os mais rápidos do sistema Solar, chegam a 2000 km/h.

Em Netuno também possui anéis escuros como os de Júpiter e de Urano. O

eixo magnético de Netuno está inclinado 47 graus em relação ao eixo de rotação,

devida a sua orbita  durante alguns anos o planeta se torna o mais distante do

sistema solar.
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3. Planetas Anões
Um planeta anão também pode ser chamado de planetoide ou plutoide, ele é

semelhante a um planeta, porem menor que orbita uma estrela no caso do nosso
sistema solar é o Sol

Para a classificação de um planeta anão é preciso observar se  o objeto está
orbitando o sol com uma forma redonda e que esteja junto com outro objetos em
uma  região.  Atualmente  temos  5  planetas  Anões  que  são  eles:  Ceres,  Plutão,
Haumea, Makemake e Éris, como veremos a seguir: 

3.1 Ceres (Planeta anão)

Fonte: http://cdn4.sci-news.com/images/enlarge/image_1710_1e-Ceres.jpg

Esse denominado planeta anão fica entre os planetas de Marte e Júpiter

localizado no Cinturão de asteroides, ele possui um diâmetro de 950km, apesar de

sua  proximidade  com  a  terra  pouco  se  sabe  sobre  Ceres  e  sua  superfície  é

enigmática.

       No passado quando foi descoberto Ceres foi considerado um Planeta, porem

com a  descoberta  de  outros  corpos  celestes  semelhantes  foi  classificado  como

asteroide onde permaneceu por mais de 150 anos.

16



3.2 Plutão (Planeta Anão)

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-1KwyFWCnqHE/T0kkBmG-
wsI/AAAAAAAADCw/nv3zMTDOGWE/s1600/PLANETA+PLUT%C3%83O.jpg

Antes Plutão era considerado o nono planeta do nosso sistema sola, porem

depois de muita discussão no meio cientifico ele foi rebaixada para planeta anão,

assim o sistema solar passou a ter apenas 8 planetas oficiais.

Esse Planeta leva 6,4 dias para da uma volta em torno de si mesmo e 248

anos terrestres para da a volta em torno do sol, sua orbita está inclinada cerca de 17

graus em relação a orbita dos demais planetas do sistema solar.

Pelo que se sabe Plutão é formado por gelo de metano em sua superfície e

na sua atmosfera que também é composta por metano porem em forma de gás que

só existe quando ele está próximo do sol.
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3.3 Haumea (Planeta Anão)

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Haumea,_Celestia.jpg

O planeta 2003 EL61 como também é conhecido antes é um planeta anão,

está localizado a uma distancia de um pouco mais de 43 vezes a distancia da Terra

ao Sol, está localizado em pleno cinturão de Kuiper.

 apesar  de  ter  sido  descoberto  em  2004  somente  em  2008  e  que  se

confirmou que se tratava de um planeta anão então 2003 EL61 recebeu o nome da

deusa havaiana do nascimento e fertilidade "Haumea".

3.4 Makemake (Planeta Anão)

Fonte: http://aulaverde.masverdedigital.com/wp-content/uploads/2012/11/makemake2.jpg

É o terceiro maior planeta anão do nosso sistema solar, é um dos maiores

corpos do cinturão de Kuiper, seu diâmetro é cerca de ter quartos o de Plutão. Sua

superfície é coberta por  metano,  etano e possivelmente nitrogénio devido a sua

temperatura baixa de cerca de -243,2 graus célsius.
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Foi  descoberto  em  31  de  março  de  2005  por  uma  equipe  chefiada  por

Michael  Brown,  seu  nome  vem  da  deusa  Rapanui  Makemake.  A  orbita  de

Makemake é parecida com a de Haumea ela é inclinada 29 graus, porem sua orbita

é mais afastada do sol.

O período orbital de Makemake é de aproximadamente 310 anos terrestres,

ele é classificado como um objeto clássico do cinturão de Kuiper.

3.5 Éris (Planeta Anão)

Fonte: http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010175111027-eris.jpg

13199 como Éris é conhecido oficialmente é um planeta anão nos confins do

sistema solar na região conhecida como Cinturão de Kuiper, é o maior planeta Anão

do sistema solar.

Seu período orbital é de cerca de 560 anos, sua orbita é bastante excêntrica,

a distancia entre o sol é de apenas 35 UA (unidade astronômica).

4. Plutoides

Plutoides são corpos celestes que estão em órbita do Sol a uma distancia 

maior do que a de Netuno, que possua uma massa suficiente para terem uma forma

próxima a esférica, no nosso sistema solar são encontrados 4 plutoides que são os 

planetas anãos exceto Ceres que está localizado entre Marte e Júpiter.

19



    

 5. Satélites Naturais
 Um Satélite Natural ou Planeta secundário nada mais é do que as Luas, que

é quando um astro que circula em torno de um planeta principal, ou seja não orbita

uma estrela como o nosso sol.

Algumas luas podem ser maiores que alguns planetas como é o caso de

Ganímedes e Titã,  que são satélites  naturais  de  Júpiter  e  Saturno no qual  são

maiores que Mercúrio, como temos luas maiores que planetas também possuímos

luas bem menores que possui menos de 5 km de diâmetro que é o caso de varias

luas de Júpiter. 

No  nosso  sistema  solar  existem  varias  luas  é  difícil  manter  uma  lista

atualizada sobre todas as luas, pois cada dia novas são descobertas, a baixo na

ilustração veremos as principais luas já descobertas em nosso sistema solar:

Fonte: http://www.explicatorium.com/images/787px-Luas_do_Sistema_Solar.jpg
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6. Asteroides

Asteroides são objetos que orbita o Sol, porem muitos pequenos para ser 

considerados planetas, eles podem ser rochosos e metálicos, também são 

conhecidos como planetas secundários, os asteroides variam de tamanho podem 

ter um diâmetro de aproximadamente 1000km ate o tamanho de pedregulhos, a 

maioria dos asteroides encontrados está   centralizada entre as orbitas de Marte e 

Júpiter, a baixo veremos alguns desses asteroides já encontrados:

6.1. Gaspra (Asteroide)

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/solar/thumb/ast/gaspra3.gif

Gaspra é um corpo irregular, a sua superfície reflete cerca de 20 por cento da

luz que cai sobre ele, Gaspra é composta provavelmente por silicatos ricos em meti 

e talvez blocos de puro metal, por lá varias crateras são visíveis. 
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6.2. Ida (Asteroide)

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/solar/thumb/ast/idamnclr.gif

Esse asteroide possui muitas crateras de forma irregular, ele é 2 vezes maior 

que o asteroide Gaspra, sua rotação dura apenas 4 horas e 38 minutos, e sua 

densidade corresponde entre 2,2 e 2,9 gramas por centímetro cúbico.

6.3. Toutatis (Asteroide)

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/solar/thumb/ast/toutathi.gif

Toutatis é um dos objetos mais estranhos no nosso sistema solar, ele possui 

uma forma altamente irregular, acreditam que sua formação deu origem por uma 

serie de colisões violentas. 
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6.4. Castalia (Asteroide)

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/solar/thumb/ast/castalia.gif

Esse asteroide é próximo a terra, ele possui uma forma dumbell e fica a cerca

de1,8 Km de diâmetro na sua parte mais larga, e seus dois lobos possuem 

composições semelhantes, acredita-se que esses lobos se juntaram com uma 

colisão suave.

6.5. Vesta (Asteroide)

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/solar/thumb/ast/vesta.gif

Vesta é o único asteroide conhecido com claras e escuras áreas distintas, ele

é muito parecido com o rosto de nossa lua, em sua superfície mostra uma geologia 

semelhante com a dos planetas rochosos Terra e Marte.
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6.5. Geographos (Asteroide)

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/solar/thumb/ast/geograph.gif

É um asteroide com corpo irregular com dimensões de cerca de 5,1 km por 

1,8 km, foi descoberto no observatório Palomar, perto de San Diego Califórnia em 

1951.
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7. Cometas

É o menor corpo que existe no sistema solar, possui semelhanças com os

asteroides, e grande parte dele é constituída principalmente por gelo, os cometas

podem ser como o famoso cometa Halley que passa em nosso sistema solar a

aproximadamente  cada  76  anos,  e  os  não  periódicos  que  entram  e  saem

rapidamente do sistema solar em direção ao espaço interestelar, o cometa é dividido

em três partes: o núcleo, cabeleira ou coma e a cauda.

No núcleo o cometa possui poucos quilômetros de diâmetro, aqui é a onde se

cria a maioria dos fenômenos de um cometa, essa parte é responsável pela criação

da cauda do cometa que quando passado perto do sol a gera, assim produzindo

uma grande quantidade de matéria.

Já na cabeleira ou Coma é uma parte nebulosa que se situa em cima do

núcleo  do  cometa,  ela  é  constituída  basicamente  por  água  no  estado  solido,

oxigênio e hidrogênio.

A cauda surge no cometa a partir de ventos solares, pois a cada vez que

esse cometa se aproxima do sol seu diâmetro diminui alguns metros. Existem dois

tipos de caudas a eletromagnética ou formada pela poeira, a seguir conheceremos

alguns cometas:
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7.1. Halley (Cometa)

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-
PSLNrBZb0Sc/TsPjrj1h6uI/AAAAAAAAAE8/orhtgXNQEzU/s1600/halley.jpg

Como já dito anteriormente, esse cometa só orbita o nosso sol em um 

período aproximadamente entre 74 e 79 anos, ele é um dos cometas mais 

conhecidos e brilhantes visíveis ao olho nu a ultima vez que Halley foi observado foi 

em 1986 nas proximidades da orbita terrestre acredita se quem a próxima visita 

desse cometa seja por volta do ano de 2061, sendo que a anterior ocorreu em 1910.
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7.2. 67P/Chuyumov-Gerasimenko (Cometa)

Fonte: http://sci.esa.int/science-e-
media/img/c8/Rosetta_OSIRIS_NAC_comet_67P_20140803_1.png

Esse cometa é pouco conhecido, porem recentemente recebeu a atenção de

todos com o pouso da primeira sonda em um comenta a sonda Philae que tem

como objetivo estudar  o  cometa em busca de informações da origem de nosso

planeta.

Esse cometa é rígido como gelo e com moléculas orgânicas que estão sendo

analisada,  a sonda Philae aterrissou em sua superfície em Novembro de 20014

numa quarta feira dia 12, devido ao terreno de sua aterrisagem as baterias da sonda

foram descarregadas pela falta de raios solares, os cientistas esperam que quando

o  cometa  passar  perto  do  sol  ela  possa  recarregar  novamente,  porem  muitas

informações  já  foram  coletadas  do  cometa,  o  que  resta  agora  é  analisa-las  e

esperar que a bateria da sonda recarregue para obterem mais informações.
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Considerações Finais

Com  base  nesta  síntese  pude  observar  o  quando  somos  pequenos  em

relação  ao  espaço,  pude  observar  que  o  quanto  mais  longe  for  mais  coisas

diferentes podemos encontrar, no espaço nada é inútil tudo tem sua função.

Através de pesquisas e o prazer que me da de estudar esse assunto fui

capaz de desenvolver esta pequena síntese, nela pude notar a imensidão do nosso

sistema solar, pude estudar cada planeta em si constatando suas composições e

períodos orbitais.

Está síntese em geral me deu uma perspectiva totalmente diferente do que

eu achava ser nosso sistema solar nela descobri que também possuímos planetas

anões  que pouco  é  falado nas  mídias  atuais,  pude perceber  seus asteroides e

cometas que são surpreendentes e que de vez em quando alguns nos fazem uma

visita.

Com tudo essa síntese teve a intenção de ampliar meus conhecimentos e

divulga-los para que outras pessoas também possa se encantar pelo espaço assim

como eu me encantei através de pesquisas para a criação desse trabalho.
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