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Asteroides são pequenos objetos rochosos e metálicos com movimento 

próprio que se transitam no espaço; a grande maioria possui uma órbita situada 

entre as órbitas de Marte e Júpiter (aproximadamente 2,2 a 3,3 UA do Sol); 

isso acontece devido a ação gravitacional dos planetas sob os objetos. Porém, 

alguns possuem períodos muito curtos nesta faixa, e outros, que estão 

completamente fora dela.  

É importante ressaltar que, assim como existem zonas praticamente 

recheadas de asteroides, existem regiões em que a quantidade de matéria é 

menos concentrada, e isso ocorre graças a ação gravitacional dos planetas 

maiores. Nessas zonas de ressonância (como são chamadas), o fenômeno se 

caracteriza por um efeito de empuxo gravitacional do planeta sob o asteroide, o 

que faz com que pouco a pouco ele seja “empurrado” para fora da órbita, e isso 

consequentemente diminui a quantidade de corpos naquela área. 

São pequenos demais para serem considerados planetas; então 

conhecidos por “planetas menores” graças à descoberta – em 1772, pelo 

matemático Johann Titius (1729 – 1796) e o astrônomo Johann Bode (1747 – 

1826) – de uma sequência matemática nas distâncias dos planetas a partir do 

Sol que previa a possibilidade de um planeta orbitar entre Marte e Júpiter. 

Depois desse curioso fato, os astrônomos começaram a procurar o tal planeta 

desconhecido.  

No dia 1º de janeiro de 1801, um dos profissionais curiosos, o italiano 

Giuseppi Piazzi (1746 – 1826) descobriu acidentalmente um corpo indistinto 

nessa distância, usando um telescópio situado no alto do Palácio Real de 

Palermo, na Sicília, ao qual ele deu o nome de Ceres – um planeta anão. Este 

possui 100 km de diâmetro e um centésimo da massa da Lua. 

                                            
1
 Aluna de Iniciação Científica Jr - CNPq 

2
 Dra em Física/Radioastronomia. Professora da UTFPR campus Pato Branco 

http://www.youtube.com/watch?v=yLPHP_084hI


 

Ceres (clique e assista ao vídeo) 

Atualmente existem cerca de 12 mil asteroides conhecidos. Sua forma 

pode variar tanto que pode ter de um quilômetro a centenas de quilômetros de 

raio – devem existir acima de 100 mil com mais de 1 km de diâmetro. Quaoar 

(nome oficial: 2002 LM60) é o maior de todos, com 1250 km de diâmetro e está 

localizado no Cinturão de Kuiper a 1,6 bilhões de km além de Plutão; foi 

descoberto em 2002 por Michael E. Brown e Chadwick A Trujillo, do Celtech. 

Muitos asteroides giram em períodos de 3 a 30 dias, cujo resultado 

obtém-se medindo as flutuações em seu brilho. Sabe-se que mais de 9 mil 

asteroides orbitam o Sol aproximadamente na mesma direção que os planetas 

o fazem. A maioria se comporta de forma ordenada, ficando em órbita ao redor 

do Sol, num cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter, porém 

outros escapam de sua órbita e terminam sendo uma ameaça para nós. De 

aproximadamente 50 asteroides com diâmetro maior de 20 km que se 

aproximam da Terra, apenas um colide, e ainda a cada 1 milhão de anos.  

Mesmo sabendo seus tamanhos, formas e rotações, as informações 

ainda são poucas. Dificilmente calcula-se a massa de um asteroide pequeno 

demais, pois não é grande o suficiente para atrapalhar a gravidade de um 

planeta, caso esteja transpassando-o. Sabe-se que suas densidades estão em 

cerca de 2 a 4 g/cm³, o que é típico de corpos rochosos.  

Ao examinar os espectros de luz refletidos desses objetos, 

conseguimos classificá-los como: 

 C – escuro, pois provavelmente contém carbono (carbonáceo); 

 S – duas vezes mais brilhante que o C, provavelmente feito de 

ferro rochoso; 

 M – semelhante aos meteoritos de ferro; 

http://www.youtube.com/watch?v=ZQfljkDMyMw
http://www.youtube.com/watch?v=ZQfljkDMyMw


 P e D – contém pouco brilho e é avermelhado. 

 

Quanto às origens, são incertas. Acredita-se que os asteroides sejam 

restos do processo de formação do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos atrás, 

ou resquícios de algum planeta fragmentado por problemas gravitacionais, ou 

ainda fragmentos de colisões entre diferentes corpos.  

 

O asteroide 1996 TL66 é um dos objetos transneptunianos mais 

brilhantes já encontrados depois de Plutão e Caronte. D escoberto em 1996 e 

com um raio de 316 km, ele pode pertencer a uma população de objetos 

dispersos localizados entre o Cinturão de Kuiper e Nuvem de Oort.  

 

 

Cinturão Principal de Asteroides 

 

É um “anel” com aproximadamente 164 557 800 km de comprimento 

formado por fragmentos rochosos que se situam entre as órbitas dos planetas 

Marte e Júpiter, a 2,2 a 3,3 UA do Sol. São conhecidos mais de 40.000 corpos 

do Cinturão Principal, e a cada ano são descobertos mais – a massa do 

cinturão corresponde a aproximadamente 1 milésimo da massa da Terra.  

 

                          cinturão de asteroides 



Sobre sua origem, sugeriu-se que um planeta separado havia se 

formado entre os dois, mas um grande impacto causado por um cometa em 

alta velocidade o fragmentou e espalhou esse corpo recém-formado, dando 

origem ao cinturão principal de asteroides. Porém, atualmente a hipótese mais 

aceita é a de que os corpos situados nesta região descendem da criação do 

Sistema Solar e não conseguiram formar um planeta devido à ação 

gravitacional de Júpiter e Marte.  

Os asteroides variam muito seus tamanhos, embora se estima que 

conheçamos quase 99% dos asteroides com mais de 100 km de diâmetro, e 

pelo menos 26 deles possuem 200 km de diâmetro; também possuem formas 

assimétricas. 

Eles circundam o Sol desde a formação do Sistema Solar, porém a 

forte gravidade de Júpiter os impede de se tornarem um planeta. Se isso 

acontecesse, ele seria aproximadamente 1/3 da Lua terrestre.  

Alguns dos asteroides podem escapar e seguir uma rota fora do 

cinturão e então movem-se ao longo das órbitas de outros planetas, muitas 

vezes colidindo com os mesmos. E inclusive é a origem de algumas luas que 

orbitam Júpiter, visto que ele está mais perto do cinturão e possui uma força 

gravitacional abundante. 

 

Classificação das características dos asteroides de acordo com 

sua composição química e o albedo:  

 

Tipo C M S 

Abundância 60%  10% 30% 

Composição 

predominante 
43OFeC   Metais Silicatos 

Albedo < 5% 10% 15% 

Cor Escuros Intermediário Claros 

Posição 
Cinturão, porém 

próximo a Júpiter 

Intermediário do 

Cinturão 

Cinturão, porém 

próximo a Marte  

  Representa cerca 
de 60% dos 
asteroides 
conhecidos; 

 São 

 Representam 
cerca de 30% dos 
asteroides 
conhecidos; 

 São relativamente 

 Representam o 
restante  10%; 

 São brilhantes; 

 São formados 
essencialmente 

http://www.youtube.com/watch?v=CeX6oiTxezQ


extremamente 
escuros; 

 Semelhantes aos 
meteoritos 
condritos 
carbonáceos; 

 Possuem a 
mesma 
composição 
química do Sol, 
menos H, He e 
outros voláteis. 

brilhantes; 

 Contém material 
metálico (liga Fe-
Ni) e silicatos de 
magnésio. 

de liga Fe-Ni. 

Obs: Existem outros tipos, porém mais raros.  

 

 2 Pallas, 4 Vesta e 10 Hygiea possuem diâmetro entre 400 e 525 km, 
os demais são menores que 340 km; 

 Asteroides são fortemente marcados por crateras; 

 

Características dos Asteroides mais conhecidos do Cinturão Principal 

Asteroides 
Diâmetro 

(km) 

Massa (

1510  kg) 

Rotação 

(horas) 

Distância 

do Sol 

(U.A.) 

Período 

Orbital 

(anos) 

1 Ceres 

(planeta-

anão) 

960x932 870,0 9.075 2.767 4.60 

2 Pallas 570x525x482 318,0 7.811 2.774 4.61 

3 Juno 240 20,0 7.210 2.669 4.36 

4 Vesta 530 300,0 5.342 2.362 3.63 

45 Eugenia 226 6,1 5.699 2.721 4.49 

140 Siwa 103 1,5 18.5 2.734 4.51 

243 Ida 58x23 100 4.633 2.861 4.84 

433 Eros 33x13x13 6,69 5.270 1.458 1.76 

951 Gaspra 19x12x11 10 7.042 2.209 3.29 

1862 Apollo 1.6 0,002 3.063 1.471 1.81 

2060 Chiron 180 4,0 5.9 13.633 50.7 



 

                       Asteroide Vesta (clique e assista ao vídeo) 

 

Lacunas de Kirkwood 

 

São espaços praticamente vazios no Cinturão Principal, que 

correspondem às zonas de ressonância onde a atração gravitacional de Júpiter 

impede a permanência de qualquer corpo 

celeste.  

 

Asteroides Troianos 

 

Estão localizados sob a órbita de 

Júpiter, 60 graus à frente e atrás dele. 

Centenas de asteroides já são conhecidos, 

mas se estima de que haja mais de 1000 ali. 
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