
Os cometas possuem certa semelhança com os 

além de viajarem três vezes mais rápido que os primeiros,

de neve sujas” formadas da mistura de gelo, gases congelados e poeira. Todos 

estes itens são restos de formações do Sistema Solar.

Podem ser periódicos e não p

saem rapidamente no Sistema Solar em direção ao espaço interestelar. O 

cometa Halley (figura 1) 

Sistema Solar em intervalos de 76 anos.

1986 e deverá estar de volta em 2062.

Figura 1: Cometa Halley

O cometa pode ser divido fisicamente em três part

• O núcleo, parte do cometa que possui poucos quilômetros de 

diâmetro onde se originam a maioria dos fenômenos do mesmo. 

estrutura passa próximo ao Sol gera a cauda do cometa, produzindo uma 

enorme quantidade de matéria. Esta, que constitui o

que pode variar de um quilograma a dezenas de toneladas.

• A “cabeleira”, uma parte nebulosa que se encontra em cima do 

núcleo, basicamente constituída por hidrogênio, oxigênio e água congelada. 

• A cauda, que surge a partir de ventos 

cometa se aproxima do Sol, seu diâmetro diminui alguns metros. Existem dois 

tipos de caudas: uma eletromagnética e a o
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possuem certa semelhança com os asteroides, porém

além de viajarem três vezes mais rápido que os primeiros, são pequenas “

” formadas da mistura de gelo, gases congelados e poeira. Todos 

estes itens são restos de formações do Sistema Solar. 

Podem ser periódicos e não periódicos, que são aqueles que entram e 

saem rapidamente no Sistema Solar em direção ao espaço interestelar. O 

 se encaixa no caso de periodicidade, pois passa pelo 

em intervalos de 76 anos. Passou próximo ao nosso planeta em 

1986 e deverá estar de volta em 2062. 

 
: Cometa Halley (fonte: http://www.sobiologia.com.br) 

pode ser divido fisicamente em três partes: (figura 2

O núcleo, parte do cometa que possui poucos quilômetros de 

diâmetro onde se originam a maioria dos fenômenos do mesmo. 

estrutura passa próximo ao Sol gera a cauda do cometa, produzindo uma 

enorme quantidade de matéria. Esta, que constitui o núcleo, possui um peso 

que pode variar de um quilograma a dezenas de toneladas. 

A “cabeleira”, uma parte nebulosa que se encontra em cima do 

núcleo, basicamente constituída por hidrogênio, oxigênio e água congelada. 

A cauda, que surge a partir de ventos solares. Cada vez que um 

cometa se aproxima do Sol, seu diâmetro diminui alguns metros. Existem dois 

tipos de caudas: uma eletromagnética e a outra formada por poeira cósmica.
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Figura 2: Estrutura de um cometa

Durante o percurso de um cometa, ao

estrutura do cometa vai se alterando confirme a figura 3.

Figura 3: variação do cometa Halley

: Estrutura de um cometa (http://www.cdcc.usp.br) 

Durante o percurso de um cometa, ao se aproximar e afastar do sol, a 

estrutura do cometa vai se alterando confirme a figura 3. 

: variação do cometa Halley (http://www.sobiologia.com.br) 

 

se aproximar e afastar do sol, a 

 



As palavras em azul, acima, são links para vídeos que ilustram o tema. 

Tais vídeos podem ser acessados nos links: 

http://www.youtube.com/watch?v=sMcfRLo4bAw 

http://www.youtube.com/watch?v=v1NQBJFZPNQ 
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