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Distância -  363.104 km (perigeu)
                     405.696 km (apogeu)

Distância média - 384.399km

Diâmetro - 3.474,2 km

Gravidade:  1,6249 m/s²

Inclinação - 5,145° em relação
à eclíptica

A Nossa Lua



Relevo lunar (selenografia)



Crateras



Crateras - Tycho

Diâmetro - 86,21 km
Profundidade - 4,8 km

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LRO_Tycho_Central_Peak_0.25.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LRO_Tycho_Central_Peak_0.25.jpg


Crateras - Bacia do Polo Sul - Aitken

Diâmetro - 2.500 km
Profundidade -13 km

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Aitken_Kagu_big.jpg


Crateras Famosas

https://astrono1000sic.wordpress.com/2011/04/29/cratera-santos-dumont/#jp-carousel-859


Lado oculto da Lua

http://www.youtube.com/watch?v=sNUNB6CMnE8


Lado oculto da Lua

https://www.almanac.com/content/far-side-moon


Fases da Lua



Fases da Lua

https://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/object/GalileoGalileiDrawingsOfTheMoonZoom.html


Movimentos da Lua
Períodos orbitais da Lua

● Mês sideral – 27,321662 dias (com relação às estrelas 
distantes)

● Mês sinódico  (Lunação) – 29,530589 (com relação ao Sol)

● Mês anomalístico –  27,554550 dias (com relação ao 
perigeu)

● Mês draconiano – 27,212221 (com relação ao nodo 
ascendente, sofre uma precessão de  18,5996 anos)



Forças de Maré



Forças de Maré

http://www.youtube.com/watch?v=3RdkXs8BibE


Limite de Roche

http://www.youtube.com/watch?v=6e5yyIcq40o


Limite de Roche



Limite de Roche

https://www.spacetelescope.org/images/heic0904h/


Eclipses



Ciclo de Saros
Para que um eclipse ocorra, a Lua deve estar num dos 
nodos (ascendente ou descendente) ao mesmo tempo 
em que for uma Lua Nova ou uma Lua Cheia. 

Isso acontece  para a mesma distância da Lua até a 
Terra sempre que múltiplos inteiros do mês sinódico 
sejam iguais  a múltiplos inteiros do mês draconiano e 
do mês anomalístico.

O menor múltiplo comum entre eles é encontrado como:

223 meses sinódicos =  6585,19 dias
242 meses draconianos = 6585,35 dias
239 meses anomalísticos = 6585, 52 dias



Ciclo de Saros

Este período é denominado de “Ciclo de Saros”, e é 
dado, aproximadamente, por 18 anos, 11 dias e 8 
horas.

Passado este período, a configuração geométrica do 
sistema Sol-Terra-Lua será praticamente a mesma. 
Assim, sabemos que a cada 18 anos, 11 dias e 8 horas, 
teremos o mesmo eclipse ocorrendo novamente. 

Cada ciclo desses é denominado de Ciclo de Saros.



Eclipses da Lua



Eclipses da Lua

http://www.youtube.com/watch?v=buXTecdfqxo


Eclipses da Lua

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Eclipse_lunar.svg


Eclipses Solares

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Eclipse_Anular.svg


Eclipses Solares



Eclipses Solares



Eclipses Solares



Eclipses Solares



Eclipses Solares



Eclipses Solares



Eclipses Solares


