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Formação do Sistema Solar 

• Os corpos que giravam na borda desse disco deram 

origem aos planetas e os restante das partículas deram 

origem aos asteroides e cometas.  

• O Sol acabou sendo o astro principal e sendo o foco de 

atração, reuniu em torno de si vários corpos, como 

planetas, asteroides, cometas... 



O Sol 

• No Universo, comparado a algumas estrelas ou sóis, o 

nosso Sol é considerado uma estrela adolescente, de 

tamanho médio.  

• A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de 

km, embora seja a estrela mais próxima da Terra. 



O Sol 

• Essa distância é que permite uma temperatura 

suportável para os seres vivos.  

• Toda energia dos Sol é produzida em seu centro, uma 

região chamada de núcleo.  

• Estima-se que o sol viva por mais 5 bilhões de anos.  

• A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra. 



NOÇÕES HISTÓRICAS SOBRE O 
SISTEMA SOLAR 

 
GEOCENTRISMO 

• Defendida no séc. II por Ptolomeu (87-151 d.C) e aceita 

até o século XVI.  

• Essa teoria afirmava que a Terra era o centro do 

Universo, e que os outros astros, inclusive o Sol, girava 

em torno dela. 



GEOCENTRISMO 
 



NOÇÕES HISTÓRICAS SOBRE O 
SISTEMA SOLAR 

 
HELIOCENTRISMO 

 

• Foi defendida por Nicolau Copérnico (1473-1543). - 

Em sua teoria o Sol era o centro do Universo, com 

planetas orbitando ao seu redor.  



NOÇÕES HISTÓRICAS SOBRE O 
SISTEMA SOLAR 

 
HELIOCENTRISMO 

• Por apresentar algumas falhas esta teoria foi corrigida 

por Johannes Kleper (1571- 1630).  

• Mais tarde, verificou-se que nenhum dos dois modelos 

poderia ser aceito porque, o Sol é centro apenas do 

Sistema Solar e não do Universo todo. 



Os Planetas  



Alguns corpos celestes 

1. ASTEROIDES  
 
• É um nome de origem grega que significa “similar a estrelas”. 

• São fragmentos que não conseguiram formar um planeta e 

trilhões deles percorrem nosso Sistema Solar a uma velocidade 

muito grande.  

• Seu tamanho pode variar e o maior já observado tem um diâmetro 

de 974 km. 



Alguns corpos celestes 

2. COMETAS 
 
• São corpos compostos por matéria sólida como grãos de poeira e 

gelo.  

• Em sua trajetória, se estende além do Sistema Solar.  

• Quando se aproxima do sol, forma-se uma nuvem de gás e poeira 

ao seu redor e com o seu movimento e a ação dos ventos que dá 

origem a cauda. 



Alguns corpos celestes 
3. METEOROIDE 

• São fragmentos de cometas ou asteroides que se encontram fora 

da atmosfera terrestre.  

 

4. METEORO 

• Quando o meteoroide entra na atmosfera terrestre, deixando um 

rastro luminoso. (estrela cadente).  

• A maioria se desintegra antes de atingir a superfície da Terra. 

 

5. METEORITO 

• É um resto de meteoro que atinge a superfície da Terra. 



Obrigada pela atenção 
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