
Sistema Terra-Lua, um exemplo paradigmático



A Lua (do latim Luna) é o único satélite natural da Terra, situando-se a uma distância de cerca 
de 384.405 km do nosso planeta. 

Um feixe de luz, leva para seguir da Terra para a Lua: 1.255 segundos, o que representa a
o período que a luz.



Teoria da Fissão 

A Lua foi uma parte da Terra e de algum modo 
separou-se dela nos primórdios da história do 
sistema solar. 

O atual leito do Oceano Pacífico é o local mais 
provável para representar a parte da Terra da 
qual se desprendeu a Lua. 

Origem da Lua 



A Lua ter-se-ia formado separadamente da
Terra e posteriormente foi capturada pelo
campo gravitacional da Terra.

Teoria da Captura 

Etapas principais do hipotético processo de
captura da Lua pela Terra:
1) A Lua é um planeta em órbita próxima da
Terra.
2) A órbita da Lua é fortemente deformada
pelo campo gravitacional da Terra.
3) A Lua passa a orbitar a Terra.



Teoria da Co-acreção

Também chamada de teoria da Condensação
Conjunta, Co-formação, Formação Conjunta
ou ainda Diferenciação.
Nesta hipótese, a Lua e a Terra
condensaram-se (agregaram-se) juntas da
nuvem original que formaram o Sistema
Solar.

Etapas principais do hipotético processo de co-formação da 
Lua e da Terra: 
1) Uma nuvem de gases e poeira orbita o sistema solar na 
órbita do que mais tarde seria o sistema Terra-Lua. 
2) A nuvem inicia uma agregação em um ponto central, mais 
massivo, que será a Terra e num anel que formará a Lua. 
3) A agregação continua e o anel que formará a Lua começa a 
se agregar em um ponto que será a Lua. 
4) A agregação encerra-se com a formação da Terra e da Lua. 



Teoria da Ejeção do Anel ou Colisão ("Big Splash“) 



Esta hipótese apresenta sustentação pelas
modelagens computacionais para o
comportamento de momento, de rotação e
translação, do sistema Terra-Lua.



A Lua apresenta três movimentos básicos: 

- a rotação em torno do seu eixo, 

- a translação ao redor da Terra 

- a translação em torno do Sol, acompanhando o nosso Planeta. 



O lado visível da Lua. (NASA) 

O lado oculto da Lua, nos infravermelhos. (NASA) 



O período de translação (o chamado mês lunar, base dos calendários judaico e
muçulmano) é de 27 dias, 7 horas e 43 minutos (geralmente referido
arredondado a 28 dias).



1. Identifique os dados da tabela que permitem inferir que o processo de formação da Lua 
foi semelhante ao da Terra.

2. Explique as amplitudes térmicas observadas na Lua.
3. Justifique a existência de muitas crateras de impacto na superfície da Lua.
4. A Lua pode fornecer informações sobre a história da Terra. Explique a afirmação



A Lua possui uma estrutura interna diferenciada
semelhante à da Terra.
A crosta da Lua tem 68km de espessura média e
varia essencialmente entre 0Km por baixo do Mar
das Crises até 107 km a Norte da cratera Korolev no
"lado negro" lunar. Por baixo da crosta está um
manto e provavelmente um pequeno núcleo (com
mais ou menos 340 km de raio e 2% da massa da
Lua).
Ao contrário da Terra, no entanto, o interior da Lua
já não está ativo.

5. Indique as razões pelas quais a Lua pode ser classificada como um planeta telúrico 

O centro de massa da Lua está afastado do seu centro geométrico cerca de 2 km na
direção da Terra.
A crosta é também mais fina no lado mais perto da Terra.



Geodinâmica externa

existência de elevadas amplitudes térmicas
diárias que podem variar desde os 120 °C ao
meio-dia e os -130 °C à noite;

reduzido efeito de erosão, com ausência de
chuva evento. A erosão deve-se essencialmente
às variações térmicas, com um pequeno
contributo da gravidade.

6. Fundamente a afirmação:
As rochas da Lua não apresentam muitos sinais 
de alteração, ao contrário das rochas da Terra 

Devido à diminuta massa, a força gravítica da Lua é
reduzida, oque dificulta a retenção de gases em
seu redor e a formação de uma atmosfera.



Rochas da Lua 



Relevos Lunares

Continentes

Mares

Mares

Continentes



São formados essencialmente por
anortosito, uma rocha rica em feldspatos
que refletem 18% da luz solar incidente.
Estas regiões são claras e comum relevo
acidentado;

Continentes Lunares



Mares Lunares

Regiões ricas em basaltos, que
conferem uma cor mais escura,
sendo mais planas. Correspondem
a aproximadamente 40% da
superfície da Lua, distribuindo-se,
predominantemente, na face
voltada para a Terra.



Formação dos mares lunares



Impactos 



A cratera Oresme tem 76 km de diâmetro e foi criada na 
período Nectárico durante o último grande bombardeamento. 
Esta cratera fica no lado oculto da Lua a noroeste do polo sul 
lunar. 

Crateras de Impacto 
Apresentam forma circular e diâmetro variável e são depressões que se encontram dispersas, existindo quer
nos mares quer nos continentes lunares.
O rebordo das crateras é sobrelevado e no centro surgem formações cónicas resultantes das ondas de
descompressão que se geram após os impactos.
Nem todas as crateras foram ocupadas por magmas, apresentando-se muitas delas preenchidas por um
material que foi fundido e fragmentado.



Mares Lunares versus Continentes Lunares 

MARES LUNARES CONTINENTES LUNARES 

Relevo plano 

Ocupam 1/3 da área total 

Têm tonalidades escuras 

Refletem pouca luz ( 7 %) 

São mais recentes 

Têm menos crateras 

São constituídos por basalto 
Predominam na face visível 

Relevo acidentado 

Ocupam 2/3 da área total 

Têm tonalidades claras 

Refletem mais luz (ap. 18%) 

São mais antigos 

Têm mais crateras 

São constituídos por anortositos 
Predominam na face oculta



Mascons

São regiões rochosas de massa muito concentrada, existentes nos mares lunares e
detetadas por anomalias gravimétricas. Têm origem em lavas basálticas de elevada
densidade provenientes do manto lunar.

Mascons assinalados com a cor vermelha. 

Admite-se que os mascons estejam
relacionados com a ascensão de lava basáltica,
de elevada densidade, proveniente do manto
lunar, que preencheu depressões originadas
pelos impactos de corpos celestes. O termo
"mascons" é a abreviatura do inglês mass
concentrations.



Material sólido não consolidado que cobre a rocha subjacente, resultante de contrações 
e dilatações que experimentam os basaltos após o impacto meteorítico.

O rególito lunar é um material pulverulento,
desde um pó fino até blocos de vários metros
de diâmetro, solto, de cor acinzentada, com
numerosas esferas vitrificadas que resultaram
do arrefecimento de rocha fundida após um
impacto meteorítico.

Rególito Lunar

MATERIAL VÍTREO que
aparece nesta fotografia da
poeira lunar coletada pela
Apollo11.



Evolução da Lua 



A Lua é considerada um planeta geologicamente inativo, coma exceção de episódios de 
formação de crateras, de uma reduzida atividade sísmica e erosão do material rochoso à 
superfície.



A explicação para a existência de água na
superfície da Lua vem, da ação do Sol.
Provavelmente, átomos de hidrogénio
existentes no vento solar combinam-se com o
oxigénio de materiais presentes no solo lunar,
desta maneira é possível formar OH e H2O.

Existência de água na Lua

A superfície lunar tem partículas de água. 
Três missões lunares encontraram claras
evidências de água, que está aparentemente
concentrada nos polos e foi possivelmente
formada por ventos solares.



A água deve formar-se nos períodos em que o Sol bate rasante na superfície lunar,
o que acontece pela manhã e ao fim do dia.
Conforme o Sol vai subindo, a água criada momentos antes evapora, mas volta a
formar-se com o entardecer.

Mas, os dados da sonda Deep Impact revelaram que havia um ciclo de 
criação e destruição da água. 



Evolução geológica do Sistema Solar


