
Fases da Lua e Eclipses 

 

A Lua é um astro que não possui luz própria, temos a possibilidade de vê-la no céu porque 

reflete a luz solar. A Lua tem movimento em torno da Terra e também faz rotação. O curioso é 

que esses dois movimentos ocorrem ao mesmo tempo e têm a mesma duração, o que nos leva 

a enxergar a mesma face da Lua o tempo todo. A outra metade da Lua é chamada de face 

oposta da Lua e nunca está virada para a Terra.  

A luz do Sol incide em metade da Lua, todo o tempo, mas nem sempre essa metade coincide 

com a metade da Lua que está virada para a Terra. Por isso a Lua tem diversas aparências no 

céu. 

A aparência que a Lua tem no céu é chamada de fase da Lua. Embora o ciclo de revolução 

lunar em torno da Terra tenha aproximadamente 28 dias, existem 29 fases da Lua (essa 

diferença ocorre porque a Terra está em movimento de translação ao redor do Sol). Dessas 

fases 4 são destacadas: nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. 

 

Normalmente enxergamos a Lua durante a noite e portanto é fácil entender cada uma das 

aparências da Lua com base no seu movimento em torno da Terra: 



 

 

Quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados ocorre um fenômeno chamado eclipse. Se a 

Terra está entre a Lua e o Sol, temos um eclipse lunar e quando a Lua está entre a Terra e o 

Sol, temos um eclipse solar. 

 

 

Ao serem observados da Terra os eclipses solares podem ter diversas aparências: 

 

 



 

 

 

 

 

Eclipse Solar Total                               Eclipse Solar Anelar                          Eclipse Solar Parcial 

 

O eclipse solar vai ser total quando a Lua estiver muito próxima à Terra e anelar (ou anular) 

quando estiver mais distante da Terra. 

 

O eclipse lunar também pode ser de diversos tipos: 

Total 

Penumbral 

Parcial 

 

 


