
ASTRONOMIA NO DIA A DIA 
Dr. André Milone 

Divisão de Astrofísica (DAS) 

andre.milone@inpe.br 
 

 
Curso de Introdução à Astronomia e Astrofísica 

2018 



Astronomia no dia a dia 
●  Qual é a forma e movimentos da Terra? 

●  O Metro e o Segundo têm origens astronômicas? 

●  O quê causa as estacões do ano? 

●  Por que o dia tem 24 horas, a semana 7 dias e o ano 365 dias? 

●  Qual é a origem do calendário ocidental? 

●  O Sol sempre fica a pino ao meio dia,...?  

●  Por que o céu diurno é azul e o pôr do Sol vermelho? 

●  O céu noturno é igual no decorrer do ano? A Lua aparece de dia 
no céu? 

●  Por que a Lua tem fases? 

●  Por que a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra? 

●  Existe lado escuro da Lua? 

●  O que são eclipses da Lua e Sol? 

●  Qual é a causa das marés dos oceanos? 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Reforma do Ensino Médio e BNCC ... 
•  Geografia, História, Física, Química e Biologia não são disciplinas 

obrigatórias a todos os estudantes 

•  Geografia e História somente em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
•  Física, Química e Biologia só em Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
•  Ao menos, Filosofia e Sociologia são obrigatórias a todos 

 Formação/Inclusão científica e Conhecimentos em História 
 a todos os estudantes virão apenas do Ensino Fundamental !!! 



Reforma do Ensino Médio e BNCC ... 
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ROTEIRO GERAL 

•  Movimentos da Terra – heliocentrismo 

•  Rotação – dias e noites 

•  Translação & inclinação do eixo – estações do ano 

•  Calendário solar 

•  Visão topocêntrica da Esfera Celeste 

•  Coordenadas celestes 

•  Fases da Lua 

•  Eclipses do Sol e da Lua 

•  Marés dos oceanos 
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ROTEIRO de hoje 

•  Forma da Terra 

•  Movimentos da Terra – heliocentrismo 

•  Rotação ↔ dias e noites 
•  Como é percebida e comprovada? 
•  Inclinação do eixo de rotação 

•  Dia Sideral 

•  Translação ↔ estações do ano 
•  Como é percebida e comprovada? 

•  Plano orbital: Eclíptica  
•  Dia Solar 

•  Precessão do eixo de rotação  



Percepção da esfericidade da Terra: 
sombra circular em eclipses da Lua 

(desde Aristóteles 600 a.C.) 

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com 

‘terraplanistas’ têm ideias mais antiquadas!!! 
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Percepção da esfericidade terrestre 

Altitude (km) Horizonte a ... km
Pessoa ao nível do mar 5

0,1 36
0,5 80

1 113
2 160
4 226
8 319

10 357
40 712

100 1.122
500 2.447

1.000 3.359

Distância do Horizonte Visualizado (arco Ĥ) = (α/360o) . 2πr [regra de 3!] 
cálculo correto: cos α = r/(r+a)  =>  α = arcos(r/(r+a)) 
(Raio Equatorial da Terra = 6.378 km, Perímetro Equatorial da Terra = 40.074 km) 

r 
r 

a 

Ĥ 

α	

α(ο)	
0,04 
0,3 
0,7 
1 
1,4 
2 
2,8 
3,2 
6,4 
10 
22 
30 
 

α	
Horizonte ideal 

somente nossa percepção cotidiana converge com o ‘terraplanismo’ !!! 
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Determinação do raio terrestre 

por Eratóstenes (240 a.C.) 

(1 stadia = 185 m) 

diâmetro polar real = 12.714 km 
meridiano = 2Rpolarπ 

Definição original do metro: 
1 metro ≡ 1/10.000.000 de ¼ meridiano 

‘terraplanistas’ têm ideias antiquadas!!! 



“modelo” terraplanista: 

física-geometricamente errado!!! 
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Definição do Metro 
!  Original (fim do século XVII) 
1 metro ≡ 1/10.000.000 de ¼ meridiano = 1/10.000.000 de 9.988.694 m 
= 0,99889... m (imprecisão de 1 mm), diâmetro polar da Terra = 2R⊕ = 
12.718.000 m 
a padrão de 90% Platina e 10% Irídio @ 0o C (1875, International 
Bureau of Weights and Measures, Sèvres, France) 
 

!  1960 
 

1 metro ≡ 1.650.763,73 ! comp. onda no vácuo da radiação EM 
emitida entre os níveis 2p10 e 5d5 do Criptônio 86 (36Kr86) - 6057,80Å 
= 0,999999652... m (imprecisão de 1 µm) 
 

!  Atual (XVIII Conf. Geral de Pesos e Medidas, Paris, 1983) 
 

1 metro ≡ distância percorrida pela luz no vácuo em 1/299.792.458 s 
= 1,000000003... m (imprecisão de 0,003 µm) 
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Forma da 
Terra 

!  Esférica ? 
Em primeira aproximação, sim!!! 

!  Esferóide achatado por rotação ? 
Elipsóide de rotação em torno do eixo menor. 
Força centrífuga maior no Equador. 
2Req (12.756,328 km) > 2Rpolar (12.713,558 km) 
Achatamento geométrico, a ≡ (Req - Rpolar)/Req = 
= 21,385/6.378,164 km = (Deq - Dpolar)/Deq = 
= 42,777/12.756,328 km ≈ 0,0034 (apenas 0,34%!!!) 
Se 2R=1metro, achatamento de 1,7 mm (cada pólo) e rugosidade máx de 0,6 mm!!! 
 

!  Geóide ? 
Superfície de gravidade igual, com desvios de até 100m no Equador 
relativo ao elipsóide. 
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Causa Período Taxa 
atual 

Sentido 

 
Rotação 
 

 
primordial 

 
24 h siderais 
(médias) 

 
15º/h 

 
de O para L 

 
Translação 
 

 
primordial 

 
1 ano sideral 

 
30º/mês 

 
de O para L 

 
Precessão do eixo 
de rotação 
 

 
torques da 
Lua e Sol 
princi-
palmente 

 
25.770 anos 

 
50”/ano 

 
de L para O 
(retrógrado!) 

Principais movimentos da Terra 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
14 

Rotação da Terra: 
prova direta - pêndulo de Foucault (1851) 

prova indireta - movimento diário aparente do céu 

Dia Sideral 
(Médio) 
23 horas, 
56 min e 
4 s 

ω  (graus/dia.sideral) 
do plano do pêndulo 
= 360° sen(latitude) 
(+ no sentido horário) 
 
Local: ω  (Período) 
P. Norte: +15°/h (1d) 
P. Sul: -15°/h (1d) 
Equador: 0°/h (∞) 
S. J. C.: -5,9°/h (2,6d) 
P. Alegre: -7,5°/h (2d) 

 Eq.: 1670 km/h 

vrot = 1670 cos(ϕ) km/h 
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Rotação da Terra: 
prova direta - pêndulo de Foucault (1851) 

prova indireta - movimento diário aparente do céu 
 

Dia Sideral 
(Médio) 
23 horas, 
56 min e 
4 s 

ω  (graus/dia.sideral) 
do plano do pêndulo 
= 360° sen(latitude) 
(+ no sentido horário) 
 
Local: ω  (Período) 
P. Norte: +15°/h (1d) 
P. Sul: -15°/h (1d) 
Equador: 0°/h (∞) 
Natal: -1,6°/h (9,6d) 
BSB: -4,1º/h (3,6d) 
S. J. C.: -5,9°/h (2,6d) 
P. Alegre: -7,5°/h (2d) vel. linearrot = 1670 cos(ϕ) km/h 

 @ Equador 1670 km/h 
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Rotação da Terra vista pela sonda Galileu 
(filme earth_galileo_big.mov) 
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Definição do Segundo de Tempo 

!  Segundo de tempo médio 

1 segundo ≡ 1/86.400 do dia solar médio (24 h = 1.440 min = 86.400 s) 
 

!  Segundo de tempo das efemérides 
 

1 segundo ≡ 1/31.556.925,975 do ano solar, ou trópico, de 1900.0 
= 1/31.556.925,975 Í (365,2422Í24Í60Í60) 
= 1,000000003... s 
 

!  Atualmente (XIII Conf. Geral de Pesos e Medidas, Paris, 1967) 
 

1 segundo ≡ intervalo de tempo igual à duração de 9.192.631,770 
períodos da radiação EM (inverso da frequência da onda) emitida pela 
transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo 
de Césio 133 
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DIAS e NOITES: 

rotação da Terra, inclinação do eixo e 

duração do dia/noite por latitude 

Equador 

Eclíptica 

~23,5o 

~23,5o 

4 

1 

3 

2 

PN 

S 
O 
L 

Inclinação 
23º 26’ 21”,418 (2000.0) 

21/junho 

1 – dia (claro) de 24 horas 
2 – dia mais longo que a noite 
3 – dia mais curto que a noite 
4 – noite de 24 horas 

 Eq.: 1670 km/h 
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DIAS e NOITES: 

rotação da Terra, inclinação do eixo e 

duração do dia/noite por latitude 

Equador 

Eclíptica 

~23,5o 

~23,5o 

2 1 

3 

4 

PN 

S 
O 
L 

21/dezembro 
(6 meses antes/após) 

1 – noite de 24 horas 
2 – dia menor que a noite 
3 – dia MAIOR que a noite  
4 – dia (claro) de 24 horas 

 Eq.: 1670 km/h 
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Translação da Terra comprovada: 
diretamente pela aberração da luz (Bradley, 1729) 

e indiretamente pelo movimento anual aparente do Sol 
(perspectiva fora de escala!) 

30 km/s 

3
0
0
.0

0
0
 k

m
/
s 

γ	

 
 

aberração anual ≤ 20 arcsec 
aberração diária ≤ 1 arcsec 
vrot ≈ 0,5 cos(ϕ)  km/s 



Outra prova indireta da translação da Terra: 
paralaxe (θ) e distância de estrelas próximas 

tg θ = Terra-Sol ÷ D 
 
D = Terra-Sol ÷ tg θ 

distância média do Sol = 1 UA 
↔ paralaxe de Mercúrio, Vênus 
ou Marte & 
Lei dos Períodos dos 
planetas (P2 proporcional a d3) 
 
p = 1’’ ↔  1 parsec = 206.265 UA  
1 Unidade Astronômica = 149.597.870 km 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

paralaxe ≤ 0,76 arcsec 



Dia Solar 

Dia Solar Médio 
(24 horas) 
 
MAIOR que 
 
Dia Sideral Médio 
(23 horas, 
56 min e 
4 s) 

Enquanto a Terra gira em torno de si (oeste pra leste), 
ela também translada ao redor do Sol no mesmo sentido. 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

o dia solar verdadeiro o Dia Solar Verdadeiro (Local) muda de duração ao longo do ano 
porque a Terra translada  inclinada ao redor do Sol com velocidade variável  (órbita elíptica) 
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Movimentos terrestres de rotação (P=24 horas) 
e precessão retrógrada do eixo (P=25.770 anos) 

(sem sincronia e precessão no sentido ERRADO!) 

Fonte: www.sphepherd.edu 

A inclinação do eixo não é modificada pela precessão! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Obliq. ε = 23º,496932 – 0º,860.sen(0,001532 rad/século.(t + 4,40)) t: séculos julianos a partir de 2000.0 



25 

Movimentos terrestres de rotação (P=24 horas) 
e precessão retrógrada do eixo (P=25.770 anos) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Fonte: http://earthobservatory.nasa.gov/ 
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Movimentos terrestres de rotação (P=24 horas), 
precessão retrógrada do eixo (P=25.770 anos) e 

nutação (P=18,6 anos)  

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Fonte: http://astronomy.starrynight.com/ 
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Precessão do eixo de rotação terrestre 

Causa: 
torques sofridos pelo bojo da Terra, 
provocados por ações de maré 
da Lua, Sol etc. Para conservar seu 
momento angular, o eixo da Terra 
Precessiona! 
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ESTAÇÕES DO ANO: 
variação sazonal climática 

(pinturas de Vicent Van Gogh) 

Outono: 
Paisagem com 4 árvores 1885 

Primavera 
Inverno: 
Paisagem com neve 1890  

Verão 
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Translação da Terra 
com eixo rotacional estático 

e fora de escala  

 
 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
30 

Translação da Terra: 
eixo rotacional estático e estações boreais 

(tudo fora de escala!) 
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Translação da Terra: 
perpectiva & estações do hem. norte 

(fora de escala!) 
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30 km/s 

21/junho 21/setembro 

21/dezembro 

21/março 

Inícios das estações: 
perspectivas heliocêntrica e geocêntrica 

(ilustração fora de escala!) 
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Órbita da Terra e estações do ano 
(fora de escala!) 

semi-eixo a = 1 UA = 149.597.870 km 
e ≡ 2c/2a = c/a 

vorb≈ (2 π 1 UA) ÷ 1 ano sideral 
= ___2 π 149.597.870 km___ 
   365,25636Í24Í60Í60 s 
= 30 km/s 

periélio 
147x106 km 
(≈03/janeiro) 
30,25 km/s 
6,5% de fluxo solar a mais 
relativo ao afélio 

afélio 
152x106 km 
(≈15/julho) 
29,75 km/s 



Órbita da Terra (perspectiva fora de escala!) 

e visibilidade do céu ao longo do ano 

Touro 
Gêmeos Câncer Leão 

Virgem 
Balança 
ou Libra 

Escorpião 

Ofiúco 

Sagitário 
Capricórnio Aquário 

Áries ou 
Carneiro 

Peixes 

21/junho 21/setembro 

21/dezembro 21/março 

 O movimento anual aparente do céu 
é devido à translação da Terra ao redor do Sol! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Movimento anual aparente do centro do Sol 
por entre as constelações do Zodíaco (2007) 

Período (considerando o fuso de Brasília) Constelação astronômica 
19/dez/2006-20/jan/2007 Sagitário 
21/jan-16/fev Capricórnio 
17/fev-12/mar Aquário 
13/mar-19/abr (em 28/3, tangencia a Baleia) Peixes 
20/abr-14/mai Áries ou Carneiro 
15/mai-21/jun Touro 
22/jun-21/jul Gêmeos 
22/jul-11/ago Câncer 
12/ago-17/set Leão 
18/set-31/out Virgem 
01/nov-23/nov Libra ou Balança 
24/nov/30-nov Escorpião 
01/dez-18/dez Ofiúco 
19/dez/2007-20/jan/2008 Sagitário 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
36 

Precessão retrógrada do eixo rotacional terrestre: 
ano solar < ano sideral ! 

(visão fora de escala) 

γ	

 
 

precessão retrógrada 
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γ	

Terra 

Fonte: astro.if.urgs.br 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Trajetória aparente anual do Sol – Eclíptica 
 
Ponto Gama γ – intersecção Equador-Eclíptica S→N 



Sol 

Sol 

Efeitos da precessão sobre as 
estações do ano 

Inverno Austral 

Inverno Austral 

Verão Austral 

Verão Austral 

Dez 

Dez 

Jun 

Jun 

Atualidade 

Daqui a ≈ 13.000 anos 

Autoria: Prof. Roberto Boczko (USP) 
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Variação do ângulo de inclinação 
do eixo de rotação da Terra 

(desde 5 milhões de anos atrás até o ano 1850) 

ε: 22º ↔ 24º,5 
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Variação da inclinação angular do eixo rotacional 
ou obliquidade da Eclíptica 

(de 8.000 a.C. até 12.000 d.C. ε: 22º,2 ↔ 24º,36) 

próximo mínimo 
no ano 13.800 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
41 

 
 

Variação do ângulo de inclinação 
do eixo de rotação da Terra 

(do ano 1850 a 1 milhão de anos adiante, 
ε: 22º,2 ↔ 24º,36) 

P = 41.000 anos 
 
ε: 22º ↔ 24º,5 
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Mudança de direção do eixo de rotação: 
Pólo Sul Celeste 
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Causa Período(s) Taxa atual Amplitude 
ou sentido 

Nutação (1 e 2) Lua 18,6 anos e 
182,6 dias 

9 arcsec e 

0,57 arcsec 

Movimento dos pólos geológica não-cíclico ~40 cm/ano 40m desde 1900 

Variação sazonal da 
velocidade de rotação 

Sol 1 ano +/- 0,03 s 

Variação da inclinação 
do eixo de rotação 
(obliquidade) 

Lua, Sol e 
planetas 

41.000 anos -0”,468/ano 22º a 24,5º  

Variação da 
excentricidade orbital 

planetas 95 mil anos 

125 mil anos 

e 400 mil anos 

-40x10-6/ano (ea = 0,0167) 

Precessão do periélio 
orbital 

planetas 19 mil anos 

22 mil anos 

24 mil anos 

11”/ano 
(rel. às estações) 

de O para L 

Variação da inclinação 
orbital 

planetas 70-100mil anos 

Outros movimentos da Terra 
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Variações da orientação da órbita terrestre, 
inclinação do eixo de rotação e 

excentricidade orbital 

24º,5 
↕ 
22º 
P=41000 anos 
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Variação da orientação espacial da órbita terrestre: 
precessão do periélio 

(excentricidade exageradamente grande!!!) 
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Movimentos da Terra e 
consequências no clima 

Fonte:en.wikipedia.org 

Inclinação atual (2000.0) do eixo é 23º 26’ 21,418” 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Precessão Periélio 
Orbital 
 
Inclinação do eixo 
 
Excentricidade 
Orbital 
 
 
 
Períodos de 
Glaciação 
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Calendário 

•  Calendário Ocidental - Solar 
•  Horas e fusos, dias, semanas, meses e anos 
•  Dia Solar: convenção e percepção 
•  Ano Solar: duração e percepção 

 



•   Por que a semana tem 7 dias? 
→ 7 “planetas” visíveis a olho nu 
 

•   Por que o dia (solar médio) tem 24 horas 
(solares médias)? Por que o dia começa no meio 
da noite? 
→ metade do dia → 3 x 4 = 12 partes iguais 
→ uma dúzia do sistema hexadecimal 
→ convenção 
 

•  Por que há fusos horários na Terra? Qual é o 
meridiano de referência dos fusos e longitude? 

→ International Meridian Conference (24 países), 1884, 

Washington DC, USA 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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MARCAÇÃO DO TEMPO NO DIA A DIA: 
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DIAS DA SEMANA: nomes com origem astrológica  

Dia Adoração ao 
“planeta” 

Divindade 
do(a) 

Latim Espanhol Francês 
Italiano 

Inglês 
Alemão 

Domingo Sol Dia Solis 
Dies 

Domingo Dimanche 

Domenica 

Sunday 

Sonntag 

Segunda
-feira 

Lua Noite Lunae 
Dies 

Lunes Lundi 

Lunedi 

Monday 

Montag 

Terça-
feira 

Marte Guerra Martes 
Dies 

Martes Mardi 

Martedi 

Tuesday 

Dienstag 

Quarta-
feira 

Mercúrio Comércio Mercurie 
Dies 

Miércoles Mercredi 

Mercoledi 

Wednesday 

Mittwoch 

Quinta-
feira 

Júpiter Olimpo/Poder Jovis 
Dies 

Jueves Jeudi 

Giovedi 

Thursday 

Donnerstag 

Sexta-
feira 

Vênus Beleza Veneris 
Dies 

Viernes Vendredi 

Venerdi 

Friday 

Freitag 
Sábado Saturno Tempo Saturni 

Dies 
Sábado Samedi 

Sabato 

Saturday 

Samstag 

Tiw, Wonden, Thor e Friga: deuses na mitologia anglo-saxônica 
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GNÔMON ASTRONÔMICO: 
dia solar verdadeiro e meio-dia solar verdadeiro local 

(hemisfério sul) 

S 

N 

O E 

1 Dia Solar Médio ≡ 24 horas solares médias ≡ 86.400 segundos 
Hora Média Legal = Hora Verdadeira Local – Equação do Tempo 

Hora Legal = HML + Fuso – Longitude 

Métodos  p/a obter linha N-S: 
(i) sombra mínima do dia 
(ii) bissetriz de sombras de 
comprimentos iguais 
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Relógio de Sol Equatorial do INPE: 
Projeto de André Milone & René Laporte 

Execução Setor de Mecânica 

HML = HVL – ET 
HL = HML + F – λ 
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EQUAÇÃO DO TEMPO 
 

É a diferença entre a Hora Solar Verdadeira (movimento do Sol real) 
e a Hora Solar Média 

(movimento do Sol fictício que caminha uniformemente ao longo do Eq. Celeste). 
 

As causas são a excentricidade da órbita da Terra 
(a velocidade orbital da Terra não é constante) 
e a obliquidade do eixo de rotação da Terra 

(o Sol real pode ficar até ~23,5º distante do Eq. Celeste), 
que combinadas geram o padrão mostrado abaixo. 

ET = HVL – HML 
HL = HML + F – λ 
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FUSOS HORÁRIOS 

Fonte: astro.if.ufrgs.br 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



•  Por que o mês tem aproximadamente 30 dias? 

•  Por que há meses de 28, 29, 30 e 31 dias? 

janeiro (31), fevereiro (28 ou 29), março (31), abril (30), 

maio(31), junho (30), julho (31), agosto (31), setembro (30), 

outubro (31), novembro (30) e dezembro (31) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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MARCAÇÃO DO TEMPO NO DIA A DIA: 
calendário ocidental (solar) 
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MESES DO ANO: nomes, durações e origens 

MÊS # dias mensis (Latim) ORIGEM 

janeiro 31 Ianuarius (entrada) adicionado no Cal. de Pompilius (10+2 meses) 

fevereiro 28 ou 29 Februarius (festival) adicionado no Cal. de Pompilius (10+2 meses) 

março 31 Martius (guerra) 1º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

abril 30 Aprilis (afrodite) 2º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

maio 31 Maius (vegetação) 3º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

junho 30 Iunius (família) 4º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

julho 31 Quintilis 5º mês... + Imperador Julius Caesar --> Iulius 

agosto 31 Sextilis 6º mês... + Imperador Augustus --> Augustus 

setembro 30 September 7º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

outubro 31 October 8º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

novembro 30 November 9º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

dezembro 31 December 10º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

Cal. Juliano (355+10d): +1d abr, jun, set e nov, +2d jan, ago e dez 



•  Por que o ano padrão tem 365 dias? 

•  Por que há anos de 366 dias, mas nem sempre a cada 4 anos? 

•  Como contamos as décadas, os séculos e os milênios? 

•  Houve o ano zero? 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Quantas voltas você já percorreu em torno do Sol? 

MARCAÇÃO DO TEMPO NO DIA A DIA: 
calendário ocidental (solar) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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365,2422 dias ≅ 365 + ¼ – 1/100 + 1/400 dias (solares) 

O CALENDÁRIO OCIDENTAL VIGENTE 
(calendário solar gregoriano) 

365 dias: ano padrão 
1/4 dia: ano bissexto a cada 4 anos (divisíveis por 4) ---> Juliano! 
1/100 dia: ano não-bissexto a cada 100 anos 
1/400 dia: ano bissexto a cada 400 anos 

  
(2000 foi bissexto, 
 2100, 2200 e 2300 não serão 
 e 2400 será) 

Até Roma Antiga (750 a.C. - 476 d.C.) os calendários eram diversos, nem 
lunares nem solares; somente o juliano era “solar” (Júlio César, 100-44 a.C.) 
com 12 meses e 365,25 dias em média. A reforma do papa Gregório XIII (1582) 
teve que eliminar 10 dias (+1 dia a cada 128 anos). 



Ano Solar: visibilidade do céu ao longo do ano e 
translação da Terra (fora de escala!) 

Touro 
Gêmeos Câncer Leão 

Virgem 
Balança 
ou Libra 

Escorpião 

Ofiúco 

Sagitário 
Capricórnio Aquário 

Áries ou 
Carneiro 

Peixes 

21/junho 21/setembro 

21/dezembro 21/março 

 O movimento anual aparente do Sol 
ao longo da Eclíptica 

é devido à translação da Terra! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Coordenadas Celestes 

 

•  A Esfera Celeste 
•  Heliocentrismo e Topocentrismo 

•  Equador Celeste e Pólos 
•  Horizonte, Meridiano Celeste Local, Zênite, ... 

•  Coordenadas celestes 
•  Sistema Horizontal Local 
•  Sistema Equatorial 



Origem do Sistema de Referência 

Topocêntrico 

Geocêntrico Heliocêntrico 

Baricêntrico 

Sol 

Terra 

Autoria: CDCC/USP-São Carlos 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Esfera Celeste: 
uma visão geocêntrica do Universo 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Visão topocêntrica da esfera celeste 
a partir do Equador 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Visão topocêntrica da esfera celeste 
para um local do hemisfério sul 



Latitude ϕ   e    Longitude λ	

λ	

ϕ < 0	

ϕ	

PN 

PS 

Equador 

Greenwich 

Meridiano  
do ponto 

a ser localizado 

São Carlos: 
lat -22 

long 48 

paralelo 

meridiano 

Autoria: CDCC/USP-São Carlos 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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COORDENADAS CELESTES HORIZONTAIS LOCAIS 
•  Altura de 0º (Horizonte) a +90º (Zênite): h  
•  Azimute de 0º (N) a 360º, sentido Norte-Leste: Az  

h 
Az 
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Medindo ângulos no céu 
(F. Vieira 1996 Fund. Plan. RJ) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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COORDENADAS  CELESTES  EQUATORIAIS 
•  Declinação de 0º (Equador) a ±90º (Pólos Norte e Sul): DEC ou δ	
•  Ascensão Reta de 0 h (Ponto Gama) a 24 h (O para L): AR, RA ou α  
•  “fixas” ao astro 

δ	

α	

Tempo Sideral Local = AR + Ângulo Horário 

visão topocêntrica 
da Esfera Celeste: 
hemisfério sul 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 11 

COORDENADAS CELESTES EQUATORIAIS: 
•  Declinação de 0º (Equador) a ±90º (Pólos), DEC ou δ	
•  Ascensão Reta de 0 h (Ponto Vernal) a 24 h (O para L), AR, RA ou α  
•  “fixas” ao astro 

Fonte: astro.if.urgs.br 

γ	

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Atlas mercator do céu em declinação versus ascensão reta 
com muitas constelações e estrelas apontadas (não todas 88!) 

assim como a trajetória aparente anual do Sol (Eclíptica) 

E                                                                                                   O γ	

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Equador Celeste 
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A Esfera Celeste na visão toponcêntrica 

 

•  Movimentos diários aparentes do céu e Sol 
•  Rotação da Terra – dias e noites 

•  Gnômom Astronômico e Relógio de Sol 

•  Cartografia do céu – constelações 

•  Visões de diferentes latitudes 
•  Movimentos anuais aparentes do céu e Sol 

•  Translação da Terra 

•  Estações do ano 

•  O céu noturno em diferentes estações 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Esfera Celeste: 
uma visão geocêntrica do Universo 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Visão topocêntrica da esfera celeste 
a partir do Equador 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Visão topocêntrica da esfera celeste 
para um local do hemisfério sul 
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Modelo de esfera celeste 
(exemplo de atividade prática) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Percepção do movimento diário aparente 
da esfera celeste: hemisfério sul 

Sul: 
sentido horário 

Norte: 
sentido anti-horário 

... é devido à rotação da 
Terra! 

Fonte das fotografias: http://davidmalin.com 
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Encontrando a direção cardeal Sul 
usando o Cruzeiro do Sul 

Autoria: Prof. Germano Afonso (UFPR) 
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Simulação do movimento diário aparente do céu 
para um local do hemisfério sul – direção sul: 

sentido de leste para oeste! 
(TheSky Soft., intervalos de 1 hora em 21/03 das 19h às 6h) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



19 horas 
22 horas 

1 hora 

Pólo Sul 

Movimento noturno aparente olhando ao Sul (diário) 

Sul 

Oeste Leste 

solo Autoria: CDCC/USP-São Carlos 
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Percepção do movimento diário aparente 
da esfera celeste: hemisfério sul 

leste: 
ascendente 

oeste: 
descendente 

Fonte das fotografias: http://davidmalin.com 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Nascer e pôr do Sol (observado -x- verdadeiros) 
e céu azul 

(ilustração fora de escala!) 
refração da luz pelas camadas da atmosfera 

& espalhamento Rayleigh da luz (p/moléculas do ar e ∝ 1/λ4) 

vácuo 

ar 

θi 

θr 
θr  < θi 

N 
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DIAS e NOITES: 
durações dos crepúsculos civil e astronômico 

Duração média do crespúsculo civil (min) ≈ 6° ÷ (0,25°/min . cos(latitude)) 
Duração média do crespúsculo astronômico (min) ≈ 18° ÷ (0,25°/min . cos(latitude)) 

ϖSol ϖSol .cos (lat) 

lat 

Horizonte 

Civil (min) Astronômico (min)
0 24 79
10 24 79
20 26 80
30 28 81
45 34 87
60 48 108
67 60 145

Latitude (°)
Usando a trigonometria esférica e sazonalidade: 
 
ωSol_proj = arcsen(sen(ωSol.cos δSol).sen(90 – lat)) 
 
hem. Sul: crepúsculos + longos nos solstícios 
que nos equinócios! 
(o do verão é mais longo) 

72 
73 
77 
83 
102 
144 
184 

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com 



Fotografia de todo o céu 

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com 



Fotografia de uma região do céu 

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com 
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Terra 

S. M. de Freitas (in memorium, Fund. Plan. RJ) 

Acrux: 321 anos-luz 

Intrometida: 228 anos-luz 

Mimosa: 353 anos-luz 

 δ Crux: 364 anos-luz 
Gacrux ou Rubídea: 88 anos-luz 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

1 ano-luz ≈ 9,5 trilhões de km! 

As 88 constelações astronômicas 
ilustram figuras aparentes no plano da esfera celeste 

e são “mutáveis”: 
constelação do Cruzeiro do Sul 



Fotografia de uma região do céu 

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com 

fisica.ufpr.br/tupi 



Fotografia de uma região do céu 

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com 



Constelação de Órion 

Fonte: astro.if.ufrgs.br 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
21 

Cartografia do céu 
48 constelações clássicas (12 zodiacais) e 40 “modernas”: 

hemisfério celeste sul 

TheSky Soft. 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Cartografia do céu: 
hemisfério celeste norte 

TheSky Soft. 



Fonte: fisica.ufpr.br/tupi 
Prof. Germano Afonso (UFPR) 
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Além das constelações usuais: 
a constelação tupi-guarani da Ema 

TheSky Soft. 

vista à leste no começo da noite 
em meados de junho, marcando 
o início do inverno 
no Centro-Sul do Brasil 
e o início da estação seca 
(“verão”) no Norte do Brasil 



24 

Bandeira Nacional: 
estrelas do céu austral e estados da Federação  

Vilhena (UNESP) 



25 
Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Acre, γ da Hidra Fêmea    Amapá, β   do Cão Maior 

Amazonas, Procyon (α do Cão Menor)   Pará, Spica (α da Virgem) 

Maranhão, β do Escorpião    Piauí, Antares (α do Escorpião) 

Ceará, ε do Escorpião    Rio Grande do Norte, λ do Escorpião 

Paraíba, κ do Escorpião    Pernambuco, µ do Escorpião 

Alagoas, θ do Escorpião    Sergipe, Iotá ( ι ) do Escorpião 

Bahia, γ do Cruzeiro do Sul    Espírito Santo, ε do Cruzeiro do Sul 

Rio de Janeiro, β do Cruzeiro do Sul   São Paulo, α do Cruzeiro do Sul 

Paraná, γ do Triângulo Austral    Santa Catarina, β do Triângulo Austral 

Rio Grande do Sul, α do Triângulo Austral  Minas Gerais, δ do Cruzeiro do Sul 

Goiás, Canopus (α de Argus)    Mato Grosso, Sirius (α do Cão Maior) 

Mato Grosso do Sul, Alfard (α da Hidra Fêmea)  Rondônia, γ    do Cão Maior 

Roraima, δ   do Cão Maior    Tocantins, ε   do Cão Maior 

Brasília (DF), σ do Oitante 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
26 

Relação entre as estrelas e os estados da Federação  



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Visão topocêntrica da esfera celeste 
a partir do Equador 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Visão topocêntrica da esfera celeste 
a partir do Pólo Sul 
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ESTAÇÕES DO ANO: 
variação sazonal climática 

(pinturas de Vicent Van Gogh) 

Outono: 
Paisagem com 4 árvores 1885 

Primavera 
Inverno: 
Paisagem com neve 1890  

Verão 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Nascer do Sol visualizado nos solstícios e equinócios 
para um lugar tropical sul da Terra 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Pôr do Sol visualizado no decorrer do ano: 
hemisfério sul da Terra 

(exemplo de atividade prática) 

Solstício de inverno 

Equinócio de primavera 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Solstício de verão 

Solstício de inverno 

Equinócio de primavera 

Relógio de Sol Equatorial do INPE: 
leituras da hora solar verdadeira local e estação do ano 
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Da trigonometria esférica: 
sen (distanciamento angular α equinócio-solstício) = sen(23,5°) ÷ sen(90°- latitude) 

      φ = latitude 

Equador 

α	

ϕ	

Horizonte 

0,0 23,5
10,0 23,9
23,2 25,7
30,0 27,4
45,0 34,3
60,0 52,9
66,5 90,0

Latitude (°) Distanciamento (°)

Distanciamento do nascente (ou poente) do Sol 
de um equinócio a um solstício 

23,5° 
O 

Meridiano 

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com 



Ano das Estações 

Ano das Estações ~ 365 dias 

Primavera 
Verão 

Inverno 
Outono 

Norte Sul 

Sol 

Inclinação dos raios solares  
implica em 

estações do ano 

D
ias m

ais quentes 

g 
n 
o 
m 
o 
n 

Autoria: Prof. Roberto Boczko (USP) 



Insolação: 
aquecimento diferencial por latitude e estação do ano 

Constante solar = 1.367 W/m2 (fluxo solar @ 1 UA)  
 
Fluxo solar na superfície terrestre = Ftransv = 0,61 . ¼ . Constante Solar = 208 W/m2  
 
Fluxo solar efetivo na superfície = Insolação = Ftransv . sen (altura-do-Sol-no-céu)  
 
Altura do Sol depende da hora do dia, da época do ano e da latitude do lugar 

em função da: 
esfericidade da Terra e inclinação “constante” de seu eixo de rotação 
posição da Terra em sua órbita 
 
SJC: diferença de insolação verão-inverno = 40% (ao meio-dia) 
 
Macapá -x- Porto Alegre: diferença de insolação = 16% (fixando a época) 
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Insolação: 
aquecimento diferencial por latitude e estação do ano 

Áreailuminada= Áreatransv÷ sen (alturaSol) 

Atransversal 

Ailuminada ≥ Atransv ! 

alturaSol 

N 

Fixando a época (Equinócio, Sol no Eq. Celeste) mas variando a latitude 
Latitude  h_Sol_max  A_ilum  Insolação  
0  90   1,0  1,0 
23,5  66,5   ~1,09  ~0,92 (8% menor em relação ao Equador) 
30,0  60   ~1,15  ~0,87 (13% menor em relação ao Equador) 
63,5  23,5   ~2,50  ~0,40 (60% menor em relação ao Equador) 
Fixando a latitude (30, Porto Alegre) mas variando a época do ano 

  h_Sol_max  A_ilum  Insolação 
Solstício verão  83,5   0,99  ~1,0 (valor máximo do ano) 
Equinócio  60   ~1,16  ~0,86 (~14% menor relat. ao verão) 
Solstício inverno  36,5   ~1,69  ~0,59 (~40% menor relat. ao verão) 
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Simulação do movimento anual aparente do céu 
para um local do hemisfério sul – direção sul: 

sentido de leste para oeste! 
(TheSky Soft., intervalos de 30 dias a partir de 21/03) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Representação do movimento aparente anual do 
céu para um local do hemisfério sul: direção sul 

(Fonte: fisica.ufpr.br/tupi, Prof. Germano Afonso, UFPR) 
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Simulação do movimento anual aparente do Sol 
por entre as constelações do zodíaco 
na direção do poente – hemisfério sul: 

sentido de oeste para leste! 
(TheSky Soft., a partir de 21/03 diariamente) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Órbita da Terra (perspectiva fora de escala!) 

e visibilidade do céu ao longo do ano 

Touro 
Gêmeos Câncer Leão 

Virgem 
Balança 
ou Libra 

Escorpião 

Ofiúco 

Sagitário 
Capricórnio Aquário 

Áries ou 
Carneiro 

Peixes 

21/junho 21/setembro 

21/dezembro 21/março 

 O movimento anual aparente do céu 
é devido à translação da Terra ao redor do Sol! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Atlas mercator do céu em declinação versus ascensão reta 
com muitas constelações e estrelas apontadas 

assim como a trajetória aparente anual do Sol (Eclíptica) 

E                                                                                                  
O 

γ	

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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COORDENADAS CELESTES EQUATORIAIS: 

γ	

Terra 

Fonte: astro.if.urgs.br 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Trajetória aparente anual do Sol – Eclíptica 
 
Ponto Gama γ – intersecção Equador-Eclíptica S→N 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Projeção (estereográfica) do céu para São José dos Campos, 
às 21h, para o meio do inverno 

AR=18h γ	



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Carta celeste em diferentes projeções 

horizonte 

ortográfica 

gnomônica 

estereográfica 

horizonte 

horizonte 





Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Projeção do céu para São José dos Campos, 
às 21h, para o meio da primavera 

AR=0h 

γ	



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Projeção do céu para São José dos Campos, 
às 21 horas, para o meio do verão 

AR=6h 

γ	



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Projeção do céu para São José dos Campos, 
às 21h, para o meio do outono 

AR=12h 
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Astros luminosos e iluminados 
 
 

Dimensões da Terra, Lua e Sol 
 
 

Origem da Lua 
 
 

Órbita e movimentos da Lua 
 - elípticidade orbital 
 - sincronia rotação-translação 
  

 

Fases e topografia da Lua 

Van Gogh: 
Estrada com andante, 
carruagem, estrela 
e Lua crescente 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

FASES DA LUA 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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A Terra e o seu satélite natural: 
astros iluminados pelo Sol, 

a Lua reflete 7% e a Terra 39% da luz solar 
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A Lua é iluminada pela Terra também! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Dimensões da Lua e Terra 
www.brasilolheparaoceu.org.br 

Dados técnicos: 
•  Gravidade superficial,  g = G.M/R2 

•  Densidade média, ρ = 3M/4πR3 

•  Terra: g=9,8 m/s2 (veloc. escape=11,2 km/s) & ρ=5,5 g/cm3  
•  Lua: g=1,6 m/s2 =1/6 da terrestre! (veloc. escape=2,4 km/s) &  ρ=3,3 g/cm3   



6 

ALGUNS DADOS FÍSICOS DO SOL , TERRA E L UA. 

 Diâmetro 
equatorial  

Massa 
(comparativa à 

Terra)  

Volume 
(comparativo à 

Terra)  

Distância média 
à Terra  

Terra  12.756 km  1 1   ------------------  

Lua  3.476 km  1/80  1/50  384.400 km  

Sol  1.392.000 km   333.000  1.300.000  149.600.000 km  

 

 Diâmetro        e    Distância 
      (relativos ao diâmetro terrestre) 
  

Terra   1           ---- 
Lua       ≈ 1/4          ≈ 30 
Sol       ≈ 100      ≈ 12.000 

      (exemplo de atividade prática) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Tamanhos aparentes da Lua e Sol comparáveis! 

Semelhança de triângulos! 

0,5° 
RLua 

RSol 

dLua dSol 

RSol/RLua ≅ 400 ≅ dSol/dLua 

Fonte: http://davidmalin.com 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Cálculo da distância Terra-Sol: 
Aristarco (300 a.c.) 

Aristarco: d (Terra-Sol) = 19 d(Terra-Lua) 
Mais precisa: d (Terra-Sol) = 389 d(Terra-Lua) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Origem da Lua: quatro hipóteses 

Animações em: 
http://www.brasilolheparaoceu.org.br 

•  Colisão de um proto-planetóide com a proto-Terra 

•  Ruptura rotacional da Terra 

•  Captura gravitacional pela Terra 

•  Agregação gravitacional simultânea com a Terra 

 regolito: 60 km, basalto (Fe e Ni) nos mares, voltados para a Terra, e anortosito (Ca, Al e Si) nas montanhas 

1500 km 

250 km, abalos sísmicos/parcialmente liquefeito 
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Sincronia da rotação e translação da Lua: 
mesma face voltada para Terra 

(exemplo de atividade prática) 

sem rotação Protação = Ptranslação 

www.manta.evu.edu 

Dados técnicos: 
•  Período (sideral) de translação da Lua =  27 dias, 7 h e 43 min = Período (sideral) de rotação da Lua 
•  A órbita da Lua é elíptica: dTerra-Lua = 356.000 a 406.400 km 
•  Causa da sincronia: evolução dinâmica Lua-Terra (marés, diminuição de mov. rotação) a um equilíbrio!  

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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A face oculta da Lua visualizada em duas imagens 
(repare que a Lua está em fase nova!) 
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Da Terra, podemos visualizar mais que 
50% da superfície lunar: 

libração por paralaxe 
 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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A translação da Lua (fora de escala!): 
fases principais vistas do hemisfério sul da Terra 

“minguante” “nova” “crescente” “cheia” 

“minguante” “crescente” 

Dados técnicos: 
•  Lunação = 29 dias, 12 h e 44 min 
•  A Lua surge no céu ≈50 minutos mais 
tarde a cada dia ! 
•  Lunação > Período Sideral ! 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Translação da Lua (fora de escala!): 
por que a Lua não cai sobre a Terra? 

Ponderabilidade gravitacional! 

FL-T = G mL.mT/d2
L-T 

Fc = mL.vL
2/dL-T 

FL-T = Fc  
vL= (G mT/dL-T)1/2 

 
mT = 5,97 x 1024 kg  
mL = 7,35 x 1022 kg 
dL-T = 384.400.000 m  
G = 6,672 x 10-11 Nm2/kg2 

3.700 km/h = 1 km/s 

centro-de-massa 

46 km/h= 0,01 km/s 

mT . rT-CM = mL . rL-CM  
 
mT . vT-CM = mL . vL-CM  

Vorbital-Terra = 30 km/s 

Sol 



Ilustração da órbita da Lua 
(fora de escala!) 

Dados técnicos: 
•  O equador da Lua é inclinado em apenas 1° em relação à órbita da Lua 

•  Inclinação de ≈5° entre as órbitas da Lua e Terra 

•  Precessão retrógrada da órbita lunar (Período=18,6 anos) 
Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Variação do tamanho aparente da Lua 
devido a sua órbita elíptica 

Fonte: http://davidmalin.com 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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A Lua em fases distintas 
(fotos de André Milone, no Obs. do Valongo/UFRJ, 1988) 
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Simulação do movimento aparente da Lua 
de uma fase nova a outra (uma lunação): 

sentido de oeste para leste! 
(TheSky Soft., julho/agosto de 2005, diariamente, .mov file) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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A Lua em fases sequenciais 

Fonte: www.air.and.space.com 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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A Lua também está presente no céu diurno 
(e em diferentes fases!) 

Dr. André Milone (INPE) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 21 

A Lua em fases distintas 
 

Desenhos feitos 
por Galileu Galilei (1610) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 22 
Lua em fases sequenciais, 

a cada ≈2,5 dias (1/12 da lunação) 

Fonte: http://davidmalin.com 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 23 A Lua em fases sequenciais 

Fonte: http://davidmalin.com 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 24 
A Lua em fases seqüenciais: 

quarto-crescente 

Mar da Tranquilidade 
(Apollo 11, 1969) 

Mar da Crise 

Mar da 
Fecundidade 

Mar da Serenidade  

Mar do Néctar 

Cratera Aristóteles 

Cratera Eudoxus 

Montes Cáucasos 

Fonte: http://davidmalin.com 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 25 A Lua em fases sequenciais 

Fonte: http://davidmalin.com 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 26 A Lua em fases sequenciais 

Fonte: http://davidmalin.com 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 27 A Lua em fases sequenciais: 
cheia 

Mar da 
Tranquilidade 

Mar do 
Néctar 

Mar da 
Fecundidade 

Mar da 
 Crise Mar da 

Serenidade  

Mar do 
Vapor 

Mar Imbrium 

Mar das 
Nuvens 

Mar dos 
Humores 

Oceano 
 Procellarum 

Cratera 
Tycho 

Cratera 
Copérnico Cratera 

Kepler 

Cratera 
Aristarco 

Cratera 
Platão Cratera 

Aristóteles 

Fonte: http://davidmalin.com 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 28 A Lua em fases sequenciais 

Fonte: http://davidmalin.com 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 29 A Lua em fases sequenciais 

Fonte: http://davidmalin.com 
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quarto-minguante 

Cratera Platão 

Montes Apeninos 

Cratera Copérnico 
1 bilhão de anos 
diâmetro=90km 
borda=5km 

Cratera Hiparco 
Cratera Ptolomeu 

Mar das Nuvens 

Mar Imbrium 

Mar dos 
Humores 

Oceano 
 Procellarum 

Cratera Aristarco 
diâmetro=37km 

Cratera Kepler 
Cratera Eratóstenes 

Cratera Arquimedes 

Fonte: http://davidmalin.com 

Cratera Tycho 
100 milhões de anos 
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Fonte: http://davidmalin.com 
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Fonte: http://davidmalin.com 



33 A Lua em fases sequenciais: 
nova (ilustração!) Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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A Lua em fases sequenciais: 
intervalos de 1/12 da lunação ou 2,461 dias (solares) 

Desenhos feitos por Galileu Galilei (1610) 
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•  Frequência dos eclipses 
•  plano e precessão da órbita da Lua 

•  Eclipses da Lua 
•  tipos e durações 

•  Eclipses do Sol 
•  tipos e durações 

•  Próximos eclipses 

ECLIPSES DA LUA E SOL 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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www.astronomia.if.ufrgs.br 

Dados técnicos: 
•  Sincronia dos movimentos de rotação e translação lunar ↔ mesma face para a Terra 

•  Órbita da Lua é elíptica: dTerra-Lua=356.000 a 406.400 km e paralaxe ↔ libração da Lua 

•  O equador da Lua é inclinado em apenas 1° em relação a sua órbita 

•  Inclinação de 5° entre as órbitas da Lua e Terra ↔ não há eclipses em todas lunações 

•  Precessão retrógrada da órbita lunar (Período=18,6 anos) ↔ frequência dos eclipses & 
nutação 1 do eixo terrestre 

Órbita da Lua em diferentes pontos da órbita da Terra 
(fora de escala!) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Se a órbita da Lua estivesse no mesmo plano da órbita da 
Terra: 
•   Os eclipses da Lua e Sol ocorreriam em todas Luas Cheias e Novas 
respectivamente 
 

Se a orientação da órbita da Lua não variasse (considerando a 
inclinação entre os planos orbitais): 
•  Os eclipses da Lua e Sol ocorreriam a cada 6 meses (aos pares talvez) 
 

Mas, como a órbita da Lua é inclinada e tem precessão 
retrógrada além de outros fatores geométricos: 
•  Os eclipses ocorrem a cada 173 dias (1, 2 ou 3 eclipses) numa certa ordenação 
perfazendo um ciclo a cada 18 anos e 11 dias (Período de Saros, com 41 eclipses 
solares e 29 lunares). 
 

Os eclipses solares acontecem em maior número. Anualmente, 
ocorrem no mínimo 2 eclipses (que são solares) e no máximo 7 
(5 solares e 2 lunares ou 4 solares e 3 lunares). 
•  Porém, de um dado local, há mais chance de se observar eclipses lunares!. 

Frequência dos eclipses 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Penumbral 
•  Quando a Lua percorre apenas a penumbra da Terra 
•  Imperceptível à visão humana 
 
Parcial 
•  Quando a Lua fica parcialmente imersa na umbra da Terra 
 
Total 
•  Quando a Lua fica totalmente imersa na umbra da Terra 
•  Não fica totalmente obscurecida 
•  Magnitude = diâmetros lunares imersos (dir. radial) no meio da totalidade 
 
 
Fenômenos de observação simultânea & 
Vistos a partir de quase todo hemisfério noturno da Terra! 

Tipos de eclipses da Lua 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Ilustração em escala 
de um eclipse total da Lua 

9.200 km 

1.400.000 km 

3.700 km/h 



Fotografias de eclipses da Lua 

Fonte: http://davidmalin.com 

Fonte: http://davidmalin.com 

Fonte: http://davidmalin.com 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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" Durante um eclipse lunar, a Lua percorre a sombra da 
Terra com uma velocidade média de 3.700 km/h 

" No caso de um eclipse total, a Lua precisa percorrer no máximo o 
diâmetro da umbra terrestre que na distância da Lua tem em 
média 9.200 km; então a totalidade pode durar até 1 hora e 40 
minutos e o fenômeno completo desde o ínício até o fim da 
parcialidade pode durar até 3 horas e 48 minutos ou 6 horas 
considerando os percursos da penumbra  

http://www.brasilolheparaoceu.org.br 

Durações dos eclipses lunares 
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O eclipse total da Lua de 27-28/outubro/2004: 
“passeio” da Lua através da sombra da Terra 

Totalidade:1 hora e 20 minutos! 
Todo o evento: 3 horas e 40 minutos! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Fotografias de eclipses da Lua 
(publicadas na mídia nacional) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Outubro/2004 Dr. André Milone (DAS-INPE) 11 

Parcial 
•  Quando a Lua projeta apenas sua penumbra na Terra 
•  O Sol, visto de alguns locais, é parcialmente encoberto pela Lua 
 
Anular 
•  Quando a Lua está alinhada com o Sol, está mais afastada da Terra 
e projeta apenas sua penumbra na Terra 
•  É visto como parcial não-anular de certos locais 
 
Total 
•  Quando a Lua projeta sua umbra (e penumbra) na Terra 
•  É visto como parcial de certos locais 
 

Fenômenos de observação não-simultânea! 
 Ilustrações fora de escala: http://www.brasilolheparaoceu.org.br 

Tipos de eclipses do Sol 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Ilustração de um eclipse total do Sol (fora de escala!) 
com fotografia feita a partir do ponto B 

donde é avistado como parcial 
(foto de André Milone, no Obs. do Valongo/UFRJ, 29/03/1987) 

30 km/s 

1.670 km/h 
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Seqüência de imagens de um eclipse total do Sol: 
Zâmbia, 21/06/2001 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Fotografias de eclipses do Sol: 
total, 11/07/1991, México 

Fonte: http://davidmalin.com 

Fonte: http://davidmalin.com 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Fotografias de um eclipse anular do Sol: 
China, 23/09/1987 

Tamanhos angulares comparáveis do Sol e Lua: 
semelhança de triângulos! 

0,5° 
RLua 

RSol 

dLua dSol 

RSol/RLua ≅ 400 ≅ dSol/dLua 

Fonte: http://davidmalin.com 

Fonte: http://davidmalin.com 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



 Eclipse Total do Sol de 11/08/1999 fotografado da estação orbital MIR 
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"  Durante um eclipse solar, a penumbra e/ou umbra da Lua 
percorre a superfície da Terra com uma velocidade de 
≈2.000km/h determinada pela translação da Lua projetada na 
Terra e pela rotação terrestre (sentidos contrários) 
•   No caso de um eclipse total, a extensão da umbra lunar na Terra tem no 
máximo 270 km, então a totalidade pode durar até 7,5 minutos enquanto o 
fenômeno completo pode durar 2 horas 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Durações dos eclipses solares 
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Projeção da sombra da Lua em dois eclipses totais do Sol 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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ECLIPSES SOLARES 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Forças de maré da Lua e Sol na Terra 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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MARÉS DOS OCEANOS 
(ilustração fora de escala!) 

F1-2 = G.m1.m2/d2 

Forças diferenciais de maré (relativa ao C.M.) 
ΔFo ≈ Mo.R⊕/d3 

ΔFL/ΔF! ≈ ML/M ! .(d!/dL)3 ≈ 2,2 



Consequência das forças de marés (da Lua) na Terra: 
precessão do eixo de rotação terrestre, 

aumento do dia, e 
afastamento da Lua 
(ilustração fora de escala!) 



Efeitos das Marés 

O atrito das águas com o fundo dos oceanos 
causa desaceleração da rotação da Terra: há 
400 milhões de anos o dia tinha 22 horas. 

Fez com que a Lua passasse a apontar a 
mesma face para a Terra: rotação síncrona. 

A Lua se afasta da Terra cerca de 3 cm por 
ano. 

 

Autoria: Prof. Roberto Boczko (USP) 
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O CÉU 
 
O céu vai tão longe está perto 
o céu fica em cima do teto 
o céu tem as quatro estações 
escurece de noite, amanhece com o sol 
 

O céu serve a todos 
o céu ninguém pode pegar 
o céu cobre a terra e a lua 
entra dentro do quarto, rua do avião 
 
Dentro do universo mora o céu 
 

O céu pára-quedas e saltos 
o céu vai do chão para o alto 
o céu sem começo nem fim 
para sempre serei seu fã 
 

Olhai pro céu, olhai pro chão 
 
 

Nando Reis e Marisa Monte 
('Verde anil amarelo cor de rosa e carvão',1994) 


