
A LUA

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



Lembrando....
Origem da Lua
• A teoria mais aceita hoje diz que a lua se formou 

através de uma colisão entre o planeta Terra e 
um corpo do tamanho de Marte, há 
aproximadamente 4,6 bilhões de anos.

A importância da Lua
• Estabiliza o eixo de precessão da Terra;

• Freia a rotação da Terra;

• Fenômeno das Marés.



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.

MOVIMENTOS DA LUA



MOVIMENTOS DA LUA
Os movimentos de rotação e revolução 
têm a mesma duração, pois são 
realizados, em tempos iguais, num 
período aproximado de 28 dias.
Este período de 28 dias, em que a Lua 
gira ao redor da Terra e ao redor de si 
mesma se chama mês lunar.O número de 
dias do mês lunar é diferente do número 
de dias do mês da Terra.
O tempo que a Terra leva para girar ao 
redor do Sol, que é de 365 dias, se 
chama ano terrestre, e o tempo que a Lua 
leva para girar, junto com a Terra, ao 
redor do Sol, se chama ano lunar.



FACES DA LUA

Como a Terra e a Lua giram no mesmo 
tempo e no mesmo sentido nós vemos 
sempre a mesma face da Lua.
Isto acontece porque a força de gravidade 
que um planeta, em órbita, exerce sobre 
um objeto é maior na parte do objeto com 
maior massa, portanto a face da Lua que 
tem mais massa fica sempre voltada para 
a Terra.
A outra face é a chamada face oculta.
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FASES DA LUA
As fases da Lua referem-se à mudança 
aparente da porção visível iluminada do 
satélite devido a sua variação da 
posição em relação à Terra e ao Sol. O 
ciclo completo, denominado lunação, leva 
pouco mais de 29 dias para se completar, 
período no qual a Lua passa da fase 
nova, quando a sua porção iluminada 
visível passa a aumentar gradualmente 
até que, duas semanas depois ocorra 
a lua cheia e, cerca de duas semanas 
depois, volta a diminuir e o satélite entra 
novamente na fase nova.
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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.


