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"O luar é a luz do sol sonhando." 
Mário Quintana 

 
Olá!!! Astro cuja beleza é fonte, desde o passado mais longínquo, 
para os poetas e apaixonados. Selene, a deusa da Lua, para os 
gregos. Na mitologia grega ela se apaixonou por Endymion, um 
mortal. Preocupada com o fato de que ele envelheceria e viria um 
dia a morrer, quis mantê-lo sempre jovem. Solicitou a Zeus que 
mantivesse Endymion sempre jovem. Assim ele fez com que o 
jovem dormisse para sempre, de modo que nunca morresse, 
mantendo sempre a mesma bela aparência. Toda noite Endymion 
recebia a visita de Selene e recebia o seu carinho através de seus 
raios de luminosos. Dessa forma se imagina que os raios luminosos 
de Selene sempre caem sobre os seres humanos enquanto estão 
dormindo, despertando paixões. Luna, para os romanos. Magia e 
mistério. A Lua dos namorados. 
É o único satélite natural da Terra. Possui um diâmetro equatorial 
de 3476 km. Nos primeiros livros de ficção científica já havia o 
sonho de visitá-la. A nave soviética Luna 2 foi a primeira a alcançá-
la com sucesso em 1959. O primeiro pouso do ser humano na Lua 
ocorreu em 20 de julho de 1969. O norte-americano Neil Armstrong 
foi o primeiro representante da humanidade a pisar no solo lunar.  
Ela mostra sempre a mesma face para nós. Isso ocorre porque o 
tempo que ela leva para uma volta em torno de si mesma, rotação, 
é igual ao tempo que ela leva para girar em torno da Terra, 
translação. Em devaneios embalados por sua imagem brilhante, se 
imaginava que segredos estavam escondidos na sua face oculta. 
Esses mistérios começaram a ser revelados pela nave soviética 
Luna 3 em 1959. Um grande deserto, com gigantescas crateras. 
Praticamente não possui atmosfera. A sua topografia é 
caracterizado pelos planaltos, cheios de crateras e pelas maria 
(mares), regiões escuras que observamos facilmente em sua 
superfície.  
A Lua se afasta de nós 3,8 cm a cada ano. O efeito da interação 
gravitacional entre a Lua e a Terra é responsável por esse 
afastamento, pelas marés (também influenciadas pelo Sol) na Terra 
e pela diminuição na velocidade de rotação da Terra.  
Os eclipses lunares e solares são um dos mais belos fenômenos 
que podemos observar. O eclipse lunar ocorre durante a Lua Cheia, 



e é caracterizado pela entrada da Lua na sombra da Terra. O 
eclipse solar ocorre durante a Lua Nova, e é caracterizado pela 
passagem da Lua na frente do Sol. Podem ocorrer de dois a sete 
eclipses por ano. Se o plano da órbita da Lua em torno da Terra, 
coincidisse com plano da órbita da Terra em torno do Sol (eclíptica), 
teríamos eclipses a cada Lua Nova ou a cada Lua Cheia. Porém o 
plano da órbita da Lua está inclinado aproximadamente cinco graus 
em relação a eclíptica. Assim somente quando a Lua cruza, durante 
a Lua Nova ou a Lua Cheia, o plano da órbita da Terra em relação 
ao Sol é que pode ocorrer um eclipse.  
Céu limpo para todos. 
 


