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COMPONENTES 

• Estrela: Sol 

• Planetas: Mercúrio, Venus, Terra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

• Planetas anões: Ceres, Éris (2003 UB313) e   
Plutão. 

• Satélites naturais 

• Pequenos corpos do sistema: inclui 
atualmente a maioria dos asteroides do sistema 
solar, os objetos próximos à Terra (OPTs), os 
asteroides troianos de Marte e Júpiter, a 
maioria dos objetos Trans-netunianos (OTNs), e 
cometas.  
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ASTEROIDES 

CINTURÃO DE ASTEROIDES 



ASTEROIDES 

CINTURÃO DE ASTEROIDES, ENTRE AS ÓRBITAS 

DE MARTE E JÚPITER. 

Planeta anão em 2006 
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PLANETA ANÃO 

É um objeto em órbita ao redor do Sol que é 
bastante grande (bastante massivo) para ter a 
sua gravidade conformando sua forma dentro 
de um arredondamento (ou aproximadamente 
redondo).  

Geralmente, um planeta anão é menor que 
Mercúrio.  

Um planeta anão pode ter sua órbita numa 
região que tenha muitos objetos. Por 
exemplo, uma órbita dentro de um cinturão de 
asteróides é uma região com muitos outros 
objetos (meteoroides, asteroides).  



Em 7 de setembro de 2006, seu 

nome oficial passou a ser 134340.  

Os satélites: Caronte, Nix, Hydra , 

foram designados com os números 

134340I, 134340II, 134340III, 

respectivamente, em 2006. 



   A partir de agosto 

de 2006, Ceres 

passou a ser 

considerado um 

planeta anão e 

deixado de ser 

classificado como 

asteroide. 

ÉRIS 

2003 UB313 foi 

definido como 

Éris, em 14 de 

setembro de 

2006 pela UAI.  
Nome oficial: 136199  



Os cometas são 

“visitantes” do Sistema 

Solar. 

HALLEY 
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HYAKUTAKE 



Meteoroide: é o corpo que 

vaga no espaço, antes de 

colidir com a atmosfera.  

Meteoroides 

Meteoro: é o nome genérico 

dos fenômenos que ocorrem 

na atmosfera terrestre.  



Meteorito: é o meteoroide que consegue 

vencer a atmosfera da Terra e choca-se 

contra a sua superfície.  

METEORITO BOCAIUVA 

METEORITO BEDENGÓ 



Cerca de três 

dúzias de objetos 

foram descobertos 

além da órbita de 

Netuno e 

classificados como 

objetos do cinturão 

de Kuiper 

Cinturão de Kuiper : uma população 

remanescente de micro planetas de gelo que não 

se incorporaram na formação de um planeta. 
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