
A LUA

Em 20 de julho de 1969, Neil 
Armstrong pisou na Lua



Lembrando....
A Lua, como o Sol e a Terra, não está 
parada no céu, ela gira ao redor da Terra, 
que por sua vez gira ao redor do Sol.
A Lua possui muitos movimentos, mas os 
principais são translação, rotação e 
revolução.
O movimento de translação é o que ela 
faz em torno do Sol, acompanhando a 
Terra. Sua duração é de um ano, como o 
da Terra, portanto, 365 dias.
O movimento de rotação é o que ela faz 
em torno do seu próprio eixo.
O movimento de revolução é o que ela 
faz ao redor da Terra.



FASES DA LUA
A mudança de fases da Lua, é um dos 
eventos regulares mais evidentes que 
permitem a marcação do tempo. 
Possivelmente, desde o paleolítico, 
comunidades humanas utilizavam a 
época da lua cheia, em função de sua 
luminosidade, para realizar caçadas 
noturnas. Grupos de pescadores 
utilizavam as marés como época 
determinante para boa pesca. Desta 
forma, o ciclo lunar adquiriu significado 
importante no que se refere à marcação 
de intervalos de tempo, além de suas 
fases marcarem períodos de festas e 
rituais.



FASES DA LUA



https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity
-and-orbits/latest/gravity-and-
orbits_pt_BR.html
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Eclipses:

Um eclipse é um evento astronômico que 
ocorre quando a posição de um objeto 
celeste em trânsito é coincidente ou 
atravessa, na posição aparente de outro, 
mais distante.

O termo é derivado do grego 
antigo ἔκλειψις (ékleipsis), do 
verbo ἐκλείπω (ekleípō), "deixar para 
trás", uma combinação do prefixo ἐκ- (ek-
), das preposições ἐκ, ἐξ (ek, ex), "fora", e 
o verbo λείπω (leípō), "deixar" .
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Um eclipse envolvendo o Sol, a Terra e a 
Lua pode acontecer somente quando 
estes se encontram praticamente em 
linha reta, permitindo que a sombra da luz 
solar atinja o corpo eclipsado.

Sistema Sol, Terra e Lua



Um eclipse do Sol pela Lua é chamado 
de eclipse solar. O tipo de eclipse solar 
depende da distância da Lua à Terra 
durante o evento. Um eclipse total 
acontece quando a Terra intercepta a 
porção da umbra da sombra da Lua. 
Quando a umbra não atinge a superfície 
da Terra, o Sol é somente parcialmente 
oculto, resultando em um eclipse anular. 
Eclipses solares parciais acontecem 
quando o observador se encontra dentro 
da penumbra.

Eclipse Solar
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Eclipses lunares acontecem quando a 
Lua passa pela sombra da Terra. Como 
isto acontece somente quando a Lua está 
no ponto mais distante da Terra, a partir 
do Sol, eclipses lunares só podem 
acontecer quando é lua cheia. Diferente 
de eclipses solares, um eclipse da lua 
pode ser observado praticamente por um 
hemisfério inteiro. Por esta razão é muito 
mais comum observar eclipses lunares 
dada uma certa localização. Um eclipse 
lunar também dura mais tempo, levando 
várias horas para se completar, e a 
totalidade geralmente leva entre 30 
minutos a mais de uma hora

Eclipse Lunar



Eclipse Lunar



Quando acontece um eclipse num 
sistema planetário, (não precisa ser 
o Sistema Solar), resguardando as 
devidas proporções, forma um tipo de 
maré de sizígia, que é a soma da 
forças gravitacionais dos astros 
envolvidos. Contudo, o termo eclipse é 
usado com mais frequência para 
descrever o fenômeno envolvendo o Sol, 
a Terra e a Lua. O eclipse solar tem esse 
nome porque o disco lunar oculta o disco 
solar, o eclipse lunar é quando a sombra 
da Terra é projetada na superfície lunar.
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Sizígia é o termo utilizado em astronomia para 
designar o alinhamento de três corpos celestes 
pertencentes a um mesmo sistema gravitacional 
formando uma configuração retilínea.
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