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Por que este curso?
Alguns esclarecimentos

Depois de ter escrito vários textos para possibilitar a observação, análise e explicação de 
fenômenos astronômicos, achamos oportuno elaborar um curso em poucas folhas para diminuir 
os gastos em papel e impressão.

Desta maneira, esperamos, que mais alunos,  educadores e público em geral possam conhecer, 
observar e explicar fenômenos astronômicos.

Por isso foi feita uma seleção de temas e, sobretudo uma redução de material impresso. São 
suficiente pucas folhas impressas na frente e no verso para editar todos os textos deste curso.

Além disso foi possível disponibilizar os aparelhos e modelos para serem impressos 
simplesmente em papel.

Para dar continuidade a este curso estamos elaborando outro curso dedicado a identificar 
estrelas e constelações.

Alguns termos ou conceitos
que orientam este curso

Ensino: derivado de duas palavras latinas: in (em, no) e signum (sinal), isto quer dizer ir no sinal ou 
assinalar caminhos.

Complicar: derivado de duas palavras latinas: cum (com) e plicare (fechar) que podemos traduzir 
como ir no que está fechado.

Explicar: derivado de duas palavras latinas: ex (de, desde) e plicare (fechar) que podemos 
traduzir como ir no fechado e abrí-lo.

Aplicar: derivado de uma palavra grega a (não, negação) e uma palavra latina plicare (fechar) que 
podemos traduzir como negar ou sair do fechado ou criar novo conhecimento.

Implicar: derivado de duas palavras latinas in (em, dentro) e plicare (fechar) que podemos traduzir 
como entrar no fechado e sair dele elaborando novo conhecimento.

Os termos aplicar e implicar são análogos e podem ser interpretados como «navegar por mares 
dantes nunca navegados»

O que se pretende com este curso

O que pretendemos, pois, com este curso é:

- assinalar caminhos para que cada um e todos os participantes do curso, se informem sobre 
quando acontecem  fenômenos astronômicos e possam observá-los.

- com-plicar, isto é, possibilitar que todas as perguntas, questões, dificuldades  sobre cada 
fenômeno se tornem presentes.

- ex-plicar, isto é, «abrir» todas as dificuldades, evidenciar cada fenômeno, patente-á-lo

a-plicar ou im-plicar, isto é, partido dos conhecimentos, atitudes e capacidades anteriormente 
conquistados, partir para novos conhecimentos, novas questões, novos fenômenos 
que queremos observar e explicar.

Belo Horizonte e Brumadinho
Francisco de Borja López de Prado



TERRA-LUA-SOL

Neste capítulo propomos o  estudo dos seguintes  tópicos relacionados com a Lua:

Observação e visibilidade da Lua

A Lua chama a atenção porque ela muda de forma e de tamanho a cada dia que passa. Além disso, 
ela nasce cada dia mais tarde. Todas essas mudanças da Lua contribuíram para que as pessoas 
reparassem mais nela. 

Algumas pessoas aprenderam a prever onde ela esta no céu cada noite e também conseguem  
localizá-la durante o dia. 

Nas grandes cidades, nós perdemos esse espetáculo porque os prédios altos e a intensa iluminação 
à noite nos impedem, muitas vezes, de reparar a presença da Lua nesse céu cheio de obstáculos de dia e 
muito iluminado à noite.

Podemos aprender, no entanto, a espreitar o céu, prever a posição da Lua em qualquer hora e em 
qualquer dia e dirigir nosso olhar para ela sempre que estiver acima do horizonte.

Fases da Lua

Se acompanhamos os vinte e nove dias da lunação podemos observar como a parte iluminada da Lua 
vai aumentando depois da Lua Nova até mostrar para nós, sete ou oito dias depois, um quarto dela 
iluminado, é o dia do Quarto Crescente. Passados mais sete ou oito dias já podemos vê-la totalmente 
iluminada, é o dia da Lua Cheia. Novamente depois de mais outros sete ou oito dias, ela mostra o outro 
quarto iluminado, é o dia do Quarto Crescente. Finalmente passados mais sete ou oito dias ela desaparece 
da nossa vista porque a parte iluminada está do lado oposto a nós, é o dia da Lua Nova.

Em Astronomia, é costume, iniciar a contagem dos dias da lunação com a Lua Nova. Um dia após a 
Lua Nova é o primeiro dia da lunação, dois dias depois, o segundo dia da lunação, três dias depois, o 
terceiro dia da lunação e assim por diante. A Lua Cheia, por exemplo, acontece entre o décimo quarto e o 
décimo quinto dia. 

Eclipses da Lua e do Sol

Os eclipses da Lua e do Sol  acontecem quando a Lua, o Sol e a Terra  estão alinhados (isto é, todos 
três estão posicionados numa mesma direção). Neste capítulo propomos atividades que evidenciam em 
que fase da Lua acontecem os eclipses e em que sequência a Lua, a Terra e o Sol estão posicionados nessa 
linha.

Dimensões da Lua comparada com a Terra. Distância média da Terra até a Lua

Através de atividades, os participantes, poderão verificar quantas vezes é maior o diâmetro da Terra do que 

o diâmetro da Lua. E constatar e representar a distância média da Terra até a Lua.

Objetivos pretendidos

1- Prever a posição da Lua no céu durante a noite e durante o dia.

2- Observar e explicar as fases da Lua.

3- Representar e explicar os eclipses de Lua e de Sol destacando quando e em que condições acontecem.

4- Achar quantas vezes maior é o diâmetro da Terra do que o da Lua.

5- Representar a distância média da Terra até a Lua.
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10. FASES E VISIBILIDADE DA LUA

 Observando a Lua nos primeiros dias da lunação pouco antes ou depois do por do Sol

1- Escolher um lugar onde é possível enxergar o horizonte 
do poente.

2 - Fazer um desenho do horizonte do poente 
representando prédios, árvores que estão nesse 
horizonte.

3 - Realizar as  observações sempre no intervalo entre 
pouco antes ou depois do pôr do Sol.

4 - Iniciar as observações dois dias depois da Lua Nova. 
Observar a posição da Lua com relação ao horizonte e a 
sua fase. Registrar a data, as horas e a forma da fase da 
Lua no desenho do horizonte (Fig. 1 e 2).

5 - Repetir esta observação durante pelo menos mais três 
dias reparando sempre na mudança na fase e su altura 
com relação ao horizonte. Registrar a data, as horas e a 
forma das fases da Lua (Fig. 3 e  4). Pode ser interessante 
continuar essas observações até o  dia do Quarto 
Crescente.

As quatro principais fases da Lua

Se acompanharmos os vinte e nove dias da lunação 
podemos observar como a parte iluminada da Lua vai 
aumentando depois da Lua Nova (LN).

Sete ou oito dias depois da Lua Nova (LN),  mostra para nós , 
um quarto dela iluminado. É o dia do Quarto Crescente (QC).

Passados mais sete ou oito dias já podemos vê-la totalmente 
iluminada. É o dia da Lua Cheia (LC).

Novamente depois de mais outros sete ou oito dias, ela 
mostra o outro quarto iluminado, o dia do Quarto Minguante 
(QM).

Finalmente passados mais sete ou oito dias ela desaparece da nossa vista porque a parte 
iluminada está do lado oposto a nós, é o dia da Lua 

Desafios
a) Qual o sentido do movimento da Terra sobre seu eixo do nascente para o poente ou do poente para o nascente?
b) Qual o sentido do movimento da Lua em torno da Terra: do nascente para o poente ou do poente para o nascente?
Sugestão: Realizar as observações propostas na página seguinte. Explicar o movimento aparente da Lua nas duas 
situações e depois responder as duas questões propostas no desafio acima.
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 Observando como a Lua se movimenta no céu durante o dia ou durante a noite

1 - Achar a Lua no céu e posicionar-se olhando para ela.

2 - Assinalar no chão a posição dos pés do observador.

3 - Fazer um desenho do 
horizonte do lado em que está a 
Lua representando prédios, 
árvores como referência.

4 - Observar a Lua de 30 em 
30 minutos ou de hora em 
hora e representar a sua 
p o s i ç ã o  n o  d e s e n h o  
indicando as horas. Na Fig. 
5 da página seguinte 
mostramos o desenho feito 
por um observador que 
realizou esta atividade de 
observação da Lua durante 
duas  horas.

5 - Descrever num texto o movimento da Lua no céu referindo-se ás sua posições com relação ao 
nascente e ao poente.

6 - Explicar esse movimento da Lua.

Observando a Lua de um dia para outro no mesmo horário

1 - Achar a Lua no céu e 
posicionar-se olhando para ela.

2 - Assinalar no chão a posição 
dos pés do observador.

3 - Fazer um desenho do 
horizonte do lado em que está a 
Lua representando prédios, 
árvores como referência.

4 - Observar a Lua durante 3 ou 4 
dias no mesmo horário e 
representar a sua posição no 
desenho indicando as horas. Na 
Fig. 6 da página seguinte 
mostramos o desenho feito por 
um observador que realizou 
esta atividade de observação da 
L u a  d u r a n t e  t r ê s  d i a s  
consecutivos.

5 - Descrever num texto o movimento da Lua no céu referindo-se ás sua posições com relação ao 
nascente e ao poente.

6 - Explicar esse movimento da Lua.
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11. QUANDO PODEMOS VER A LUA FASES DA LUA

Descrição do modelo

Na parte superior do modelo há um desenho do Sol.
No círculo externo foram desenhadas as fases da Lua com a indicação dos dias da lunação. No 

círculo mais interno estão representadas as horas do dia.

Objetivos deste modelo:
a) verificar quando a Lua está acima do horizonte;
b) identificar a posição da Lua no céu durante o dia (ou durante a noite).
c) identificar a posição da Lua no céu durante o dia (ou durante a noite);
d) prever os instantes do nascer, da passagem pelo meridiano e do ocaso da Lua em qualquer 

dia da lunação.

Na pagina seguinte descrevemos os procedimentos para alcançar esses  objetivos.
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Procedimentos para o uso do modelo
de visibilidade
e fases da Lua

Procedimentos prévios

Para explicar como usar este modelo, vamos supor que queremos identificar a posição da Lua 
o na abóbada celeste (no céu) às 15h no 5 da lunação.

Como verificar quando a Lua está acima do horizonte

Dispor uma pequena régua passando pelo centro do mostrador. Girar a régua até que a hora 
escolhida (no nosso caso 15h) fique na perpendicular desde essa hora até o centro do “Relógio” 
Verificar, então, se o desenho da fase da Lua está acima da régua. Isso acontecendo poderemos 
identificar a Lua no céu seguindo os procedimentos a seguir.

Como identificar a Lua no céu

Colocar um dedo perpendicularmente ao plano do “Relógio” nas 12h sobre o desenho do Sol e 
observar a direção da sombra.

Girar esta folha até  que as 12h do “Relógio”  apontem para o Sol. Nessas condições a sombra do 
dedo passa pelo centro do mostrador do “Relógio”.

“Relógio” 

Prever os instantes do nascer e do  ocaso da Lua.

Dispor uma pequena régua passando pelo centro do mostrador. 
oGirar a régua até que o dia da lunação (no nosso exemplo o 5  dia ) fique na perpendicular que vai 

desde esse dia da lunação até o centro do “Relógio”.
Para achar o instante aproximado do nascente, fazer a leitura no mostrador das horas no lado 

esquerdo da régua (no nosso exemplo:10h)
Para achar o instante aproximado do ocaso fazer a leitura no mostrador das horas no lado direito 

da régua (no nosso exemplo: 22h).

Prever o instante da passagem da Lua
pelo meridiano local

 Ler a hora que está na perpendicular que vai desde o centro do “Relógio” até o mostrador das 
horas, aproximadamente 16h no nosso exemplo..

1- Informar-se do dia em que aconteceu a Lua Nova (LN), o 
Quarto Crescente (QC), a Lua Cheia (LC) ou o Quarto 
Minguante (QM).

2- Verificar o dia da lunação contando quantos dias se passaram 
desde a data da LN, QC, LC ou QM até o dia da observação. 

3- Identificar, no modelo,  o desenho Lua correspondente a ao dia 
da lunação.

Olhar para o céu na direção que vai do centro do até o desenho da fase da Lua do dia da 
lunação.
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Podemos, agora, realizar as duas seguintes atividades .

Atividade: Observando e explicando as fases da Lua

Em qualquer instante de um dia em que o Sol e a Lua estão 
acima do horizonte, segure uma bola de isopor na sua mão 
e coloque-a na frente da Lua (Fig. 1).
Observe, então, como a bola de isopor mostra a mesma 
“fase” da Lua. 
Movimente lentamente o braço de tal maneira que a bola 
descreva um círculo em torno de sua cabeça  nos sentidos 
horário e anti-horário e observe como o Sol vai produzindo 
as diversas “fases” lunares na bola de isopor.

Finalmente, movimente lentamente o braço de tal maneira 
que a bola de isopor descreva um círculo completo no 
sentido horário. Dê uma parada em cada uma das “fases” 
principais, isto é, Lua Nova, Quarto Crescente (Fig. 2), Lua 
Cheia, Quarto Minguante, Lua Nova.
Verifique as posições relativas do Sol, da Terra e da Lua 
(bola de isopor) em cada uma dessas fases.

Atividade: Explicando os eclipses do Sol e da Lua
Esta atividade também é realizada durante o dia quando a Lua está acima do horizonte.

Eclipses de Sol

Não olhe nunca diretamente para o Sol.

Feche os olhos, e ajudado por um colega, fique de frente 
para o Sol permanecendo com os olhos fechados. O seu 
colega coloca a a bola de isopor na frente do seu rosto de 
tal maneira que a sombra dela se projete no seu rosto 
cobrindo totalmente seus olhos.

Só abra os olhos quando seu colega disser que a sombra da bola de isopor esta cobrindo seu olhos 
(Fig. 3). Nestas condições a “fase” da bola de isopor será  de “Lua Nova” e o eclipse será de Sol.

Eclipse de Lua

Fique de costas para o Sol e coloque a bola de isopor na 
frente de sua cabeça. Desloque a bola para cima e para 
baixo, até que a sombra dela coincida com a sombra da 
sua cabeça (Fig. 4). Nestas condições a fase da bola de 
isopor será de “Lua Cheia” e o eclipse será de Lua.

Informações sobre períodos da Lua
Tempo (período)aproximado de uma lunação completa: 29,5 dias.
Tempo (período) da revolução da Lua em torno da Terra: 27 d 7h 44min

Questões propostas para debate
A Lua tem movimento de rotação sobre seu eixo?
Qual o sentido de rotação da Terra sobre seu eixo de Leste para Oeste ou de Oeste para Leste? Qual o sentido de 
translação da Lua em torno da Terra, de Leste para Oeste ou de Oeste para Leste?
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12. DIMENSÕES DA TERRA E DA LUA

 Atividade: Comparando o tamanhos da Lua com o da Terra.

Informações:

Diâmetro da Terra: 12.756 km 
Diâmetro da Lua: 3.476 km

Dividindo o  diâmetro da Terra pelo diâmetro da Lua  verificamos 
que o diâmetro da Terra é 3,7 vezes maior do que o diâmetro da Lua. 
Nesta atividade, no entanto,  consideraremos que o diâmetro da 
Terra é aproximadamente 4 vezes maior do que o diâmetro da Lua 
(Fig.1).

Material para a atividade:

 - 2 bolas, uma para representar a Terra e a outra para representar a 
Lua.

- Dois blocos de madeira ou de qualquer material para medir o 
diâmetro da bola que vai representar a Terra e para medir o diâmetro 
da bola que vai representar a Lua.(Fig.2).

Procedimento: 
Escolher uma bola para representar o 
globo terrestre. Colocar essa bola 
sobre uma folha de papel, dispor dois 
blocos em cada lado dela para medir o 
seu diâmetro com uma régua ( Fig.3).

Medir AB, isto é, o diâmetro 
da bola que representa o 
globo terrestre.

Para achar o diâmetro da bola que vai representar a Lua:
-  dividir por 4 o valor achado para AB.
- colocar dois pequenos blocos sobre a mesa com as faces 

paralelas e a uma distância igual a AB/4.(Fig. 4)
- escolher uma bola que caiba perfeitamente entre os dois 

blocos, ela representa a Lua.
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DISTÂNCIA MÉDIA DA LUA ATÉ A TERRA.

Atividade.  Representando a distância média da Terra até a Lua. 

Informações

A distância média da Lua até a Terra é de 384.400km e o diâmetro da Terra é de 
aproximadamente 12.800 km. Dividindo 384.400km por 12.800km achamos o valor de 30.

Então a distância média da Terra até a Lua é igual aproximadamente a 30 Terras enfileiradas, 
isto é, igual a 30 diâmetros da Terra.

Material: 

- As 2 bolas da atividade anterior.

- Régua milimetrada.

- Barbante 5 ou 10 vezes maior do que o diâmetro da bola 
que representa a Terra.

- Um suporte cilíndrico para o globo terrestre (anel de tubo 
PVC ou outro suporte) (Fig.5) 

- Um suporte cilíndrico para a Lua (anel de tubo PVC ou 
outro suporte) (Fig.6) 

Procedimento: 

Cortar um pedaço do barbante com comprimento igual 
a 5 (ou 10) diâmetros da Terra.

Colocar a bola do globo terrestre no chão sobre o seu 
suporte cilíndrico.(Fig. 5)

Colocar a bola  que representa a Lua sobre o suporte 
cilíndrico correspondente.(Fig. 6)

Medir, a partir do globo terrestre, uma distância igual a 
30 diâmetros da Terra e posicionar a bola que 
representa a Lua a essa distância do globo da Terra.

Na Fig.7 mostramos o resultado  desse procedimento.
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OBSERVAÇÃO DA LUA COM BINÓCULOS, LUNETA OU TELESCÓPIO

Atividade 11. Observação da Lua com instrumentos ópticos

Para identificar os "mares" (depressões rochosas) e as crateras da Lua é conveniente começar a observação no 
segundo dia após a Lua Nova, e dar continuidade às observações nos dias seguintes pelo menos até o dia da Lua 
Cheia.

Coloque esta fotografia da Lua acima da sua cabeça orientando o N do desenho para o Norte geográfico.

Mares e Crateras da Lua

1 Mar das Crises 5 Mar da Serenidade    9 Mar da Umidade

2 Mar da Fecundidade 6 Mar do Frio 10Mar das Nuvems

3 Mar do Néctar 7 Mar das Chuvas   T Cratera de Tycho Brahe

4 Mar da Tranquilidade 8 Oceano das Tormentas   C Cratera de Copérnico
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