Fases da Lua

Lua
• A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior
do Sistema Solar;
• Encontra-se em rotação sincronizada com a Terra, mostrando
sempre a mesma face visível, marcada por mares vulcânicos
escuros entre montanhas cristalinas e proeminentes crateras de
impacto;
• Estima-se que a formação da Lua tenha ocorrido há cerca
de 4,51 mil milhões de anos, relativamente pouco tempo após a
formação da Terra. Embora no passado tenham sido propostas
várias hipóteses para a sua origem, a explicação mais consensual
atualmente é a de que a Lua tenha sido formada a partir dos
detritos de um impacto de proporções gigantescas entre a Terra e
um outro corpo do tamanho de Marte.

Lua
A Lua é o único corpo celeste para
além da Terra no qual os seres
humanos já pisaram. O Programa
Luna, da União Soviética, foi o
primeiro
a
atingir
a
Lua
com sondas não tripuladas em 1959.

O Programa Apollo, do governo dos Estados
Unidos, permitiu a realização das únicas
missões tripuladas até hoje ao satélite, desde a
primeira viagem tripulada em 1968 pela Apollo
8, até seis alunagens tripuladas entre 1969 e
1972, a primeira das quais a Apollo 11. Estas
missões recolheram mais de 380 quilogramas
de rochas lunares que têm sido usadas no
estudo sobre a origem, história
geológica e estrutura interna da Lua.

Fases da Lua
• À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ao longo do mês,
ela passa por um ciclo de fases, durante o qual sua forma
parece variar gradualmente. O ciclo completo dura
aproximadamente 29,5 dias.

Fases da Lua
• Esse fenômeno é bem compreendido
desde a Antiguidade. Acredita-se que
o grego Anaxágoras (430 a.C.), já
conhecia sua causa, e Aristóteles (384
- 322 a.C.) registrou a explicação
correta do fenômeno: as fases da Lua
resultam do fato de que ela não é um
corpo
luminoso,
e
sim
um
corpo iluminado pela luz do Sol.

Fases da Lua
•

•

A face iluminada da Lua é aquela que
está voltada para o Sol. A fase da
lua representa o quanto dessa face
iluminada pelo Sol está voltada também
para a Terra. Durante metade do ciclo
essa porção está aumentando (lua
crescente) e durante a outra metade ela
está diminuindo (lua minguante).
Tradicionalmente apenas as quatro fases
mais características do ciclo - Lua Nova,
Quarto-Crescente, Lua Cheia e QuartoMinguante - recebem nomes, mas a
porção que vemos iluminada da Lua, que
é a sua fase, varia de dia para dia.

+ informações sobre a Lua
https://www.megacurioso.com.br/misterios/40260-os-11-segredos-mais-estranhos-da-lua.htm

https://www.youtube.com/watch?v=q904EEU2-VU

