
A FORMAÇÃO DA LUA



A Origem da Lua se refere a qualquer das várias 
explicações para a formação da Lua, satélite natural 
da Terra. As cinco teorias mais consideradas ao longo 
do tempo são:

• A Lua se formou distante da terra e foi se 
aproximando a partir daí.

• A Terra e a Lua condensaram a partir da mesma 
nuvem protoplanetária inicial.

• A Lua separou-se da Terra, mas foi formada dentro 
dela, possivelmente no "buraco" que hoje é ocupado 
pelo oceano Pacífico.

• Os planetesimais que bombardearam a Terra nos 
estágios primordiais do Sistema Solar colidiram e 
formaram a Lua a partir dos restos da colisão.

• Um grande planetesimal, possivelmente da massa 
de Marte, colidiu com a Terra e arrancou uma 
grande massa de matéria que formou um disco em 
torno e formou a Lua a partir dele.
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A principal teoria tem sido a hipótese do grande 
impacto entretanto as pesquisas continuam 
nesta área e existem variações e 
alternativas. Uma teoria de 2017 propõe que a 
lua é feita de mini-luas. Uma amálgama* de 
mini-luas explica por que a lua tem uma 
composição química terrestre.

*mistura de elementos diferentes ou 
heterogêneos que formam um todo.
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A hipótese do grande impacto sugere que um corpo 
do tamanho de Marte denominado Theia se chocou 
com a Terra, criando grande anel de fragmentos em 
volta da Terra que então formou o sistema Terra-
Lua.Todavia, a razão dos isótopos do oxigênio 
lunares parece ser idêntica a terrestre. Estas razões 
isotópicas, que podem ser medidas com bastante 
precisão, levam a uma assinatura distinta e única 
para cada corpo do sistema solar. Se Theia foi 
um protoplaneta em separado, teria provavelmente 
levado a uma assinatura isotópica diferente da Terra, 
assim como o material ejetado.Além disso, a razão 
de isótopos de titânio lunares (50Ti/47Ti) parecem tão 
próximas da terrestres que pouco ou sequer nada da 
massa de um corpo colidido poderia ter sido parte da 
Lua. Novos estudos aprimoram teorias, pois mostram 
como Terra e Lua são muito mais parecidas do que 
se acreditava.
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LADO OCULTO DA LUA



A Lua freia a rotação do planeta. 

A Terra girava 6 vezes mais rápido que hoje. 
Ou seja: os dias duravam só 4 horas. Mas aí 
o nascimento da Lua mudou tudo. A 
gravidade dela começou a diminuir o ritmo 
da rotação. O fenômeno é difícil de 
visualizar, mas funciona assim: a força das 
marés cria um atrito entre a água do mar e o 
leito do oceano. Atrito gera calor (igual a 
quando você esfrega as mãos).
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Esse calor não vem do nada. Quando ele 
se dissipa, faz com que a própria Terra 
perca energia. E passe a girar mais 
devagar. O efeito disso é que a cada ano a 
rotação da guerra fica 2 milésimos de 
segundo mais lenta, o que significa dias 2 
milésimos de segundo mais longos. Daqui 
a bilhões de anos esse efeito vai parar – a 
Lua está se afastando da Terra a uma 
velocidade de 4 centímetros por ano.
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As marés ficariam 1/3 mais fracas (só a gravidade do 
Sol puxaria o mar). Desse jeito, a vida complexa 
poderia não ter migrado dos oceanos para a terra 
nossos ancestrais eram anfíbios que viviam em 
pântanos formados pelas marés
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O conceito de “mês” não existiria. Dividimos o ano 
em meses porque esse é (aproximadamente) o 
tempo que a Lua demora para dar uma volta na 
Terra. E os meses têm em média 4 semanas por 
causa das 4 fases da Lua. Sem ela, nossos 
ancestrais só teriam o Sol e as estrelas para contar o 
tempo.
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O planeta giraria mais rápido. O problema é que a 
rotação do planeta é o que faz os furacões girar. Com 
a velocidade mais alta, eles se formariam mais rápido 
e causariam tempestades mais frequentes e 
devastadoras. Duas horas de sol, duas horas de 
noite e pronto. 
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Você envelheceria mais rápido. Bom, não dá para 
saber como seria a vida com dias de 4 horas. Boa 
parte dos seres dorme à noite e fica acordado de dia 
(ou vice-versa). Acelerar essa alternância equivale a 
fazer o corpo funcionar com mais velocidade, ter um 
metabolismo mais rápido. E é lei: quanto maior o 
metabolismo, menor o tempo de vida. Poderíamos 
chegar aos 20 com corpo de 60.

E se a Lua não existisse?



A data em que cada estação do ano começa mudaria 
sempre. O que determina as estações é a inclinação 
da Terra. E quem deixa essa inclinação estável é a 
Lua. Sem ela, a o planeta bambearia. Então um dia 
seria inverno, em outro seria verão.

E se a Lua não existisse?


