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 termo eclipse, vem do grego e significa “desaparecimento”. Os eclipses podem 
acontecer com o Sol e com a Lua, partindo da perspectiva da superfície terrestre. 
Considerando a abrangência desse fenômeno tanto para efeito de estudo 

astronômico, quanto para a associação a lendas e mitos criados ao longo dos tempos pelas 
diversas civilizações, focaremos aqui a atenção específica, no caso da nossa Lua. 
 O eclipse lunar ocorre quando há um alinhamento Sol-Terra-Lua. O fenômemo, para 
acontecer, requer a posição da Lua na fase Cheia, de modo que a sombra do nosso planeta ao 
se projetar pelo espaço, faz com que a órbita lunar a atravesse (ver fig. 1). Nesse caso, o 
eclipse pode ser total, penumbral ou parcial, dependendo da trajetória seguida pela Lua ao 
cruzar a sombra terrestre.  
 

   
Fig. 1: Fases da Lua. Na posição “Cheia”, pode ocorrer eclipse.  

 
 Mas, por que nem sempre a cada Lua Cheia ocorre eclipse? No passado, essa pergunta 
intrigava e desafiava a mente humana. Para muitos, principalmente leigos, havia algo de 
sobrenatural controlando essa ocorrência. Felizmente, através de observações cuidadosas e 
sistemáticas feitas por astrônomos, chegou-se à conclusão de que há uma diferença de 
aproximadamente 5,2° entre o plano da órbita terrestre e o plano da órbita lunar. Essa 
diferença, é suficiente para impedir que toda vez que o nosso satélite natural se encontre na 
posição indicada, ocorra eclipse. Para uma melhor visualização do efeito dessa diferença 
angular, observe a figura 2, a seguir. 
 

 
Fig. 2: Diferença entre os planos das órbitas Terra-Lua e alinhamento com eclipse. 

O



 Portanto, o eclipse ocorre quando a fase de Lua cheia coincide com a passagem da Lua 
pelo plano da órbita da Terra. A este ponto onde a órbita lunar se encontra com o plano da 
órbita terrestre, os astrônomos chamam-se de nodo orbital, como mostra a figura anterior nas 
posições superior e inferior do esquema. O nodo orbital pode ser classificado como 
ascendente ou descendente, de acordo com a direção que a Lua cruza o plano terrestre. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS ECPLISES LUNARES 
 
 Assim como ocorre com o Sol, a nossa Lua também apresenta aspectos diferentes em 
seus eclipses. Assim, há três tipos a serem considerados, para os eclipses lunares, como 
ilustraremos na sequência: 

                                                                 

 
 
                            (a)                                                   (b)                                                     (c) 
 
 Na figura (a), temos o aspecto acinzentado típico de quando nosso satélite penetra 
apenas na região mais branda da sombra da Terra (penumbra), portanto, um eclipse 

penumbral; em (b), temos o aspecto de um eclipse parcial, onde apenas uma parte da sombra 
da Terra se projeta na superfície lunar; finalmente, em (c), temos a situação de um eclipse 

total, tendo a Lua envolta dentro da sombra da Terra, dando o aspecto avermelhado 
característico da totalidade. O tom avermelhado se dá pelo espalhamento da luz solar nas 
altas camadas da atmosfera terrestre. 
 No esquema a seguir (figura 3), apresentamos o cone de sombra projetado pela Terra, 
com a órbita da Lua atravessando a região. Note que os eclipses total e parcial, ocorrem 
quando o satélite consegue penetrar na região sombreada principal, chamada de umbra. O 
eclipse penumbral, é quando a Lua fica envolvida apenas pela região secundária do cone de 
sombra, ou seja, na penumbra. 
 

 
Fig. 3: Cone de sombra (umbra) da Terra e penumbra. 

 



COMO E QUANDO OBSERVAR UM ECLIPSE LUNAR 
 
 Ao contrário dos eclipses solares, a observação dos eclipses lunares não oferece 
qualquer perigo à visão do observador. Como a Lua é apenas um astro que reflete em nossa 
direção a luz que recebe do Sol, sua intensidade não é suficiente para causar danos ao olho 
humano. Dessa forma, a visualização do fenômeno pode ser feita sem o uso de equipamento 
óptico. É recomendado observar a olho nú ou através de binóculos. 
 Um eclipse lunar tem um tempo de duração geralmente prolongado, podendo se 
estender por várias horas. Para os interessados em acompanhar o fenômeno, vale ressaltar 
que, durante o ano, ocorrem 2 eclipses lunares, em média. 
 Na tabela a seguir, apresentamos uma lista dos eclipses lunares até 2015. A hora está 
na unidade internacional UTC, portanto, considere menos três horas, pelo horário de Brasília. 
 
ECLIPSES DA LUA ATÉ 2015 

Data Tipo Hora (UTC) Magnitude (1=100%) 

26/jun/10 Parcial 11:38 0,54 

21/dez/10 Total 8:17 1,26 

15/jun/11 Total 20:18 1,70 

10/dez/11 Total 14:32 1,11 

04/jun/12 Parcial 11:03 0,38 

28/nov/12 Penumbral 14:33 -0,18 

25/abr/13 Parcial 20:07 0,02 

25/mai/13 Penumbral 04:10 -0,93 

18/out/13 Penumbral 23:50 -0,28 

15/abr/14 Total 07:45 1,30 

08/out/14 Total 10:54 1,17 

04/abr/15 Total 12:00 1,01 

28/set/15 Total 02:47 1,28 
Fonte: <http.www.zenite.nu> Acesso 18 jun 2011. 
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