
A TERRA E A LUA

• Rotações e translações

Faixa Etária: 8-12 anos

SEMPRE A MESMA FACE? OU NÃO?



O instrumento do Galileu revelou que a superfície da Lua é montanhosa, que a Via 
Látea é formada por estrelas individualizadas e que Júpiter é orbitado por quatro
satélites, aos quais Galileu chamou “Medicean Planets”.

Neste desenho de Galileu existem mais estrelas nas Pleiades do que as que são visívis a olho nu Os desenhos de Galileu das luas de Júpiter ao longo de noites

consecutivas





Que representa este desenho?



Astronomia Reformata, vol. 2

Giovanni Battista Riccioli
Data: 1665

Descrição
Mapa que mostra a superfície da Lua.

Classificação
Formato: Diametro 285 mm. (10¾"), papel
De: Italia, Bolonha

Época
Períodos: 3º quarto do século XVII, Segundo milénio
AD, Segunda metade do século XVII, Cronologia, 1665.

A Lua



Lua cheia em janeiro de 2017

(tens de manter sempre o horizonte e a atmosfera desativados)



Compara as duas imagens e identifica a zona 1 e 2

1

2

Explica como duas representações da Lua com perto de 400 anos de diferença
podem ser tão semelhantes?



Imagina que és um astronauta e estás na Lua no lugar assinalado pelo 2

Conseguias ver a Terra?

Utiliza o Stellarium para te ajudar (tens de manter sempre o horizonte 
desativado)

1

2

Na localização escolhe Lua/Moon
Coloca o cursor em 2
Procura a Terra
Faz zoom in com a roda do rato 
até veres 4 tracinhos a piscar



Porque está a Terra toda escura?



Se na Terra vejo no céu a lua cheia, então na Lua observava a “terra nova”.
Não consigo ver a face da Terra porque não está iluminada pelo Sol.

Quando na Terra não se vê a lua nova (porque está na direção do Sol) se 
estiveres no lugar assinalado com 2 na Lua, como observavas a Terra? 

Utiliza o Stellarium para te ajudar.



Na Terra anda com tempo até à lua nova



Na Lua observo a “terra cheia” porque em relação à Lua 
apresenta a face toda iluminada pelo Sol



Se fizer passar as horas posso ver todos os continentes. 
Explica a razão disto acontecer.



A Terra dá uma volta completa sobre si própria em 24h. 
O período de rotação da Terra é de 24h. 

O período de rotação da Lua é de ......



A Lua dá uma volta completa à Terra em quanto 
tempo? O seu período de translação é de....



Hoje sabemos que o Sol está muito longe. Assim 
a imagem do sistema Terra-Lua-Sol deve ter as 
metades iluminadas todas paralelas.



Utiliza o Stellarium para te ajudar (tens de manter sempre o horizonte desativado)

Coloca a lua cheia no centro do ecrã e faz passar o tempo até teres outra lua cheia

Quanto tempo passou?



Passou cerca de 1mês (aproximadamente 4 semanas) mas é sempre a mesma face.

A Lua parece “balançar” no 
céu. É devido à nossa 
localização na Terra e à 
direção do Sol

O período de translação da Lua é de cerca de 1 mês.



Imagina que a Lua não tem movimento de
rotação e considera que leva cerca de
mês (aproximadamente 4 semanas) a
girar em torno da Terra.

Coloca o círculo que representa a Lua com
a seta voltada para a Terra. Quando a Lua
completar 90° no sentido direto (Todos os
planetas realizam o seu movimento de
translação no sentido direto, contrário
aos ponteiros do relógio), se não tiver
movimento de rotação, a seta no círculo
da Lua mantém a mesma direção e um
observador na Terra consegue ver o
“smile” que, na Lua, está oposto à seta.
Então a Lua não pode mostrar sempre a
mesma face à Terra.

90



Pelo contrário, se a Lua tiver um
período de rotação inferior ao seu
período de translação, o “smile” e a
seta, desenhados na Lua, ficariam
muitas vezes visíveis, para um
observador na Terra, ao longo da
translação da Lua.

Ora a Lua mostra sempre a mesma
face à Terra (utilize o Stellarium),
portanto o seu período de rotação
deve ser semelhante ao de
translação. Por cada 1° na translação
também roda 1°. Quando completa
uma volta em torno da Terra
também faz uma rotação completa.

90

90

O período de rotação da Lua também é de aproximadamente 1 mês


