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Prezados leitores,
Certas coisas são emblemáticas. Há quem diga que a prata é tão pura
quanto Selene, tão cintilante quanto Cíntia. Argêntea é a cor da Lua
quando atinge sua culminação. Prateada é a medalha conquistada pelo
aluno, astrônomo amador e integrante do NEOA-JBS – Lucas Camargo da
Silva – na última edição da Olimpíada Latino-americana de Astronomia e
Astronáutica que aconteceu entre os dias 3 e 8 de outubro de 2016 em
Córdoba, Argentina. Acima vemos a foto da equipe brasileira cujos cinco
integrantes – sim, todos eles – receberam uma medalha. Além do Lucas
Camargo, foram premiados: Mateus Siqueira Thimoteo (ouro), Henrique
Barbosa de Oliveira (ouro), Nicolas Almeida Verras (prata) e Beatriz
Marques de Brito (bronze). Além da medalha, Beatriz também foi
contemplada como “melhor companheira” e “melhor prova observacional”
entre as alunas. Já entre os alunos, a melhor prova observacional foi feita
pelo nosso colega Lucas Camargo da Silva. Como prêmio, Beatriz e Lucas
ganharam um portátil telescópio dobsoniano de 130 milímetros da marca
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SkyWatcher, modelo Virtuoso. Os leitores do Boletim Observe! e demais
colegas que acompanham as atividades do NEOA-JBS certamente não se
surpreendem com essa conquista do jovem Lucas Camargo. Desde que ele
passou a se associar ao NEOA-JBS em 2013 tem ampliado suas
habilidades na astronomia observacional. Ele mesmo pode apresentar sua
experiência na última Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na sextafeira, 21 de outubro, perante uma assistência composta pela maioria de
jovens alunos do IFSC – Florianópolis. Aliás, logo após sua palestra (cujo
tema era “O Grupo de Astronomia e a OBA”) foi realizada a cerimônia de
entrega dos certificados e das medalhas conquistadas na OBA 2016 pelos
alunos do IFSC – Florianópolis. Dos vinte contemplados, oito
compareceram ao evento, como vemos na foto abaixo:

Felipe de Oliveira, João Victor Brochier Gonçalves, Lucca Vinci Lucio,
Lucas Ferreira Rosa (prata), Ana Carolina Gustmann (ouro), Lucas
Camargo da Silva (ouro), Sandro Pauli Júnior (ouro) e Nathalia Reginaldo
(menção honrosa).
Enfim, é nesse clima de comemoração pelo sucesso alcançado por esses
jovens amigos da Astronomia que prefaciamos esta edição do Boletim
Observe! desejando a todos uma ótima e agradável leitura!

Alexandre Amorim
Coordenação de Observação Astronômica do NEOA-JBS
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AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS
Novembro de 2016
Vênus, Marte e Saturno são visíveis ao anoitecer. Mercúrio é visível
brevemente ao anoitecer durante a última semana do mês. Netuno é visível
durante a primeira parte da noite. Urano é visível até as 03:00. Júpiter é
visível ao amanhecer. A luz cinérea da Lua é visível ao anoitecer entre os
dias 1º e 6 e ao amanhecer entre os dias 22 e 26. A seguir temos o mapa do
céu válido para o dia 15 de novembro às 21:00 Horário Brasileiro de
Verão. (©CartasCelestes.com).
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Dia
2
3
6
7
9
11
12
12
14
14
15
17
19
20
21
21
21
23
25
25
27
28
29
30
30

Hora Evento (hora de verão) – Fonte: AAC 2016
18
3
7
18
12
13
10
9
12
15
2
3
7
7
16
1
18
18
10
6
23

Saturno 3,5° ao sul da Lua
Vênus 7° ao sul da Lua
Marte 5,5° ao sul da Lua
Quarto Crescente
Netuno 0,9° ao sul da Lua
Mercúrio no afélio
Máxima atividade dos Taurídeos Boreais
Urano 2,5° ao norte da Lua
Lua no perigeu
Lua Cheia
Aldebarã 0,5° ao sul da Lua
Máxima atividade dos Leonídeos
Mercúrio 3° ao norte de Antares
Netuno estacionário
Máxima atividade dos alfa-Monocerotídeos
Quarto Minguante
Regulus 1,5° ao norte da Lua
Mercúrio 3,5° ao sul de Saturno
Júpiter 2° ao sul da Lua
Spica 5,5° ao sul da Lua
Lua no apogeu
Máxima atividade dos Orionídeos de Novembro
Lua Nova
Saturno 3,5° ao sul da Lua
Netuno em quadratura

Conjunção vespertina
O Anuário Astronômico Catarinense 2016 nos informa que em 2 de
novembro temos uma conjunção envolvendo a Lua, os planetas Vênus e
Saturno e a estrela Antares. A página 52 do Anuário apresenta uma figura
dessa conjunção. Todos os quatro astros estão inseridos num campo de 11
graus, embora sejam facilmente visualizados a olho nu. Principalmente a
Lua que está 9% iluminada nesse dia evidenciando sua luz cinérea. A
visão telescópica de Vênus já começa a interessar, pois seu diâmetro
aparente é cerca de 15 segundos de arco e sua fase, 75%. Instrumentos
com abertura de 50 milímetros e 50 vezes de aumento já permitem
discernir o disco venusiano. Os mesmos instrumentos são válidos para
detectar Saturno e seus anéis. Vale a pena, também, perscrutar a Lua por
meio desses instrumentos. Quanto a Antares, resta a curiosidade de ser a
estrela principal da constelação do Escorpião. (AA)

5

Conjunção matutina
O mesmo Anuário 2016 também nos informa de outra conjunção
ocorrendo na manhã de sexta-feira, 25 de novembro, Dia de Santa
Catarina, segundo o calendário católico. Nesse dia temos o encontro da
Lua, Júpiter e Spica – a estrela principal da constelação da Virgem. Os três
astros situam-se num campo visual de 8 graus. Essa é a primeira de uma
série de conjunções envolvendo os três astros que se repetirão também ao
longo do próximo ano. (AA)
A maior Lua Cheia de perigeu dos últimos anos
Leitores do Boletim Observe! certamente se lembram que na edição
especial do mês de abril de 2011 mencionamos sobre a atual Lua Cheia de
perigeu (popular Superlua) que tem lugar no dia 14 de novembro de 2016.
Naquela ocasião escrevemos: “Se o quesito for menor distância, então o
evento de 14 de novembro de 2016 desbanca o recente, pois a Lua estará a
356.509 km, apenas 66 km mais próxima da Terra do que em 19 de março
de 2011. No entanto, os instantes de perigeu e Lua Cheia estarão separados
em 2 horas e 31 minutos”. As informações continuam válidas. E a Lua
Cheia de perigeu deste mês só será superada no quesito distância em 25 de
novembro de 2034 quando nosso satélite estará a 356.446 km do centro da
Terra. Por um descuido na identificação das “superluas” acabamos por não
incluir o presente fenômeno de 2016 na tabela da página 123 do Anuário
Astronômico Catarinense 2015, embora o evento seja citado em várias
apresentações e artigos, em especial na palestra proferida no I Simpósio
Catarinense de Astronomia (2012), intitulada “Lua Cheia de perigeu – e
daí?”. Está preparado para observar o atual fenômeno? Sugerimos aquele
experimento publicado no Boletim Observe! Março de 2011 que consiste
em cronometrar o trânsito do disco lunar no campo de visão de um simples
instrumento.
Previsão de maré cheia – no dia 15 de setembro de 2016 houve uma maré
muito alta em Florianópolis. Moradores próximos à ponte sobre o Rio
Tavares, no início da Avenida Diomício Freitas, tiveram suas residências
afetadas pela maré cuja altura atingiu cerca de 1,8 metros. Naquela ocasião
a previsão feita pelo DHN/CHM (Marinha) apontava uma altura de 1,2
metros para a maré astronômica. Porém o fenômeno foi potencializado
pelo efeito de um ciclone no Atlântico Sul. A tábua de maré para a atual
época da Lua Cheia de perigeu prevê altura de 1,3 metros para as 03:00
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HBV do dia 14 e 03:49 HBV do dia 15 de novembro. Durante a tarde dos
dias 12 a 15, entre 13:36 e 15:41 HBV, a altura calculada é de 1,1 metros.
Caso ocorra a entrada de alguma frente fria é possível que a altura
aumente. (AA)
Referências:
AMORIM, Alexandre. Lua cheia de perigeu em 19 de março de 2011. Boletim
Observe! v. 2, n. 3, p. 3-4, mar/2011.
AMORIM, Alexandre. Lua cheia de perigeu. Boletim Observe! Edição especial, p.
8-10, abr/2011.
AMORIM, Alexandre. Anuário astronômico catarinense 2015. Florianópolis:
Edição do Autor, 2014.
DHN/CHM/Marinha do Brasil. Previsões de marés – Porto de Florianópolis. Disponível em: <http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/60245Nov2016.
htm>. Acesso em: 18 out. 2016.

Atenção às crateras lunares em novembro
O Boletim Observe! Agosto de 2016 trouxe um interessante artigo de
Fabiano Diniz sobre a observação dos solstícios lunares. Acrescentamos
algumas informações que são úteis para a verificação desse fenômeno. O
Anuário Astronômico Catarinense 2016, nas suas páginas 161 e 162, traz
efemérides para a observação física da Lua. Nelas notamos que no período
de 12 de novembro a 18 de dezembro a inclinação solar na superfície da
Lua é de +1,5°. O que isso significa? No dado período, as regiões lunares
cuja latitude selenográfica é 1,5° Norte tem o Sol passando pelo seu zênite
ao longo da rotação lunar. Consequentemente, algumas feições ao longo
do terminador apresentam sombras inclinadas ligeiramente para o sul
selenográfico quando comparadas com aquelas sombras em época oposta.
Talvez seja uma boa ocasião para fotografar alguns picos centrais
próximos do terminador tais como Albategnius, Eratosthenes, Mons Píton
ou Mons Pico.
Desde janeiro de 2016, o Boletim Observe! usa informações do Catálogo
Brasileiro de Fenômenos Lunares para a observação de crateras que terão
suas condições de iluminação similares àquelas que foram registradas
anteriormente por astrônomos brasileiros. Para conhecer o fenômeno
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relatado, o leitor deve usar o Catálogo considerando que o número do
evento corresponde à Coluna 1 (Data). (AA)
2016-Nov-04, 22:09-23:00 TU, Ilum.=22%
Biot, evento nº 19690719, observada
outros.

por

Rubens

de

Azevedo

e

2016-Nov-09, 20:53-22:34 TU, Ilum.=72%
Jansen, evento nº 19910524, observada por Romualdo Lourençon.
2016-Nov-19, 07:05-07:16 TU, Ilum.=72%
Gassendi, evento nº 19710613, observada por Raimundo Nonato da
Silva.
2016-Nov-04, 07:14-07:15 TU, Ilum.=40%
Rupes Recta, evento nº 19710616, observada por Raimundo Nonato da
Silva.

Anthony Cook recomenda observarmos os seguintes fenômenos:
2016-Nov-09, 02:07-02:25 TU, Ilum.=63%
região de Cichus e Weiss: verificar se há o aparecimento de um
efeito de curvo filete luminoso se estendendo ao lado noturno da
Lua, ligeiramente ao norte de Cichus. O efeito foi originalmente
relatado por Thomas Elger num esboço em 1888 e comentado por Nigel
Longshaw em JBAA Junho de 2015 (p. 154-157).
2016-Nov-11, 03:23-03:25 TU, Ilum.=83%
Aristarchus: em 22 de abril de 2013 Paul Zellor noticiou que duas
faixas escuras à noroeste da cratera possuem certa coloração nãoazulada.

Referências:
AMORIM, Alexandre. Catálogo Brasileiro de Fenômenos Lunares. Disponível
em: <http://www.geocities.ws/costeira1/cbfl2015.pdf>.
AMORIM, Alexandre. Anuário Astronômico Catarinense 2016. Florianópolis:
Edição do Autor, 2015.
COOK. Anthony. Lunar Observing Schedule for Brazil - Florianopolis. Disponível em: <http://users.aber.ac.uk/atc/LS_present/Florianopolis.htm>. Acesso em: 6
out. 2016.
DINIZ, Fabiano B.. Visualização da inclinação axial da Lua por fotografias. Boletim
Observe!. v. 7, n. 8, ago/2016.
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Nova Sagittarii 2016 nº 3
No dia 20 de outubro de 2016 foi descoberta outra estrela do tipo Nova na
constelação de Sagitário (Sagittarius), sendo o terceiro objeto desse tipo
encontrado em 2016 na mesma constelação. A estrela foi detectada numa
imagem CCD obtida por Koichi Itagaki (Yamagata, Japão) às 09:11 TU da
supracitada data. Naquela ocasião o brilho do objeto foi medido em
magnitude 10,7 (CCD sem filtro). Em Florianópolis esperávamos observar
esse objeto na noite de 20-21 de outubro de 2016 durante uma atividade
observacional do NEOA-JBS na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, porém o céu nublado frustrou nossos planos. As noites
seguintes também não permitiram que detectássemos essa estrela aqui em
Florianópolis. No Brasil o observador Carlos Arlindo Adib
(Tramandaí/RS) estimou o brilho da estrela em magnitude 9,1 na noite de
21 de outubro de 2016 às 23:50 TU. Desde então o brilho vem aumentando
de modo que registros mais recentes indicam um objeto de 8ª magnitude,
sendo possível observá-lo por meio de instrumentos com abertura superior
a 50 milímetros. Mais recentemente, em 24 de outubro, Antônio Padilla
Filho (Rio de Janeiro/RJ) estimou o brilho em magnitude 7,8. Sua
localização é fácil, situando-se próxima das estrelas gamma e W Sagittarii,
porém durante a última semana de outubro a estrela está disponível até as
23:00 HBV. Na próxima página apresentamos um mapa específico com
orientação astronômica padronizada para acompanhar a evolução do brilho
dessa estrela usando as magnitudes de outros astros como comparação. A
estrela com magnitude em itálico (46) é uma daquelas usadas para
comparar o brilho de X Sgr e W Sgr.
O que são Novas? Segundo Ian Ridpath esses objetos são vistos
“normalmente em sistemas binários fechados, onde a estrela de maior
massa evoluiu numa anã branca e a de menor massa está em sua fase
gigante. Nesses casos, a gravidade da anã branca [é suficiente] para
arrancar material da companheira para si. A estrela anã forma uma
atmosfera quente e densa que pode enfim [passar por uma violenta reação
termonuclear]”.
Alexandre Amorim
Coordenação de Observação Astronômica do NEOA-JBS
Referências:
CBAT-IAU. CBET nº 4332. Disponível em: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/
cbet/004300/CBET004332.txt. Acesso em: 24 out. 2016.
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RIDPATH, I. Guia Zahar de Astronomia. Tradução de Maria Luiza X. de A.
Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
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NEOA-JBS celebra a Semana Mundial do Espaço
A Semana Mundial do Espaço
(World Space Week) é uma
proposta das Nações Unidas que
objetiva a melhoria da condição
humana ao incentivar a educação
científica e o despertar dos jovens
para a ciência. É o maior evento internacional público dedicado às ciências
espaciais. Instituída em 1999 e comemorada de 4 a 10 de outubro, faz uma
homenagem a dois eventos importantes: o Sputnik, primeiro satélite
artificial do mundo, lançado pela União Soviética e que inaugurou a era
espacial em 4 de outubro de 1957, e ao Tratado do Espaço Exterior,
decretado pela ONU, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967. Em
2016 o tema da Semana Mundial do Espaço foi “Sensoriamento Remoto –
Ativando o nosso futuro” e o Brasil se colocou entre os cinco primeiros
países com maior contribuição em atividades relacionadas à Astronomia e
Astronáutica. Florianópolis esteve no mapa das atividades com
apresentações realizadas pelo NEOA-JBS, voltadas para a área de
Astronáutica. No dia 6 de outubro, às 17:40, a palestra Observação de
Satélites Artificiais, por Alexandre
Amorim, instruiu sobre tipos desses
objetos em órbita terrestre, como
descobrir horários e datas das
passagens
dos
satélites
de
comunicação, dos geoestacionários,
da Estação Espacial Internacional e
do Telescópio Hubble. Não há como
errar em uma observação desse tipo,
pois no caso dos satélites Iridium, de
telefonia móvel, seu brilho é de fácil
percepção, algumas vezes eles ficam
tão brilhantes quanto Vênus. No
entanto, temos que ficar atentos e
acertar o relógio com precisão, pois
eles têm hora exata para passar. Os
horários das passagens podem ser
acessados no portal Heavens-Above
(http://www.heavens-above.com), um
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serviço que prediz o brilho e a hora exata da passagem. Já os satélites
geoestacionários, em órbitas muito altas que distam 36 mil quilômetros da
superficie terrestre, são mais fáceis de visualizar em épocas próximas aos
equinócios. O portal CalSky (http://www.calsky.com) permite identificálos, bastando anotar a data, a hora e a região do céu onde o objeto foi
observado (uma constelação, por exemplo) e repassar as informações para
as ferramentas disponíveis no website. No que tange à Estação Espacial
Internacional e ao Telescópio Hubble, o portal Heavens-Above possui uma
plataforma mais amigável ao internauta, porém também requer a
configuração do local de observação. Com respeito aos satélites de
pesquisa ambientais, tais como o Spot (francês) e o Cosmos (russo), as
fotografias que eles tomam, em poderosa definição, servem para
acompanhar fenômenos específicos e aspectos físicos do panorama
terrestre. Dados sobre esse tipo específico são obtidos no portal CalSky.
Quando você avista três satélites sincronizados em formação triangular,
possivelmente tratam-se de satélites espiões norte-americanos – NOSS.
Normalmente apresentam órbitas polares e servem para fins militares.
Um filme sobre os satélites CBERS,
de sensoriamento remoto, ficou a
cargo de Adair Cardoso. O que são os
CBERS? A feliz parceria com a
China fez o Brasil avançar
tecnologicamente
e
conseguiu
construir satélites para monitorar
nosso imenso território. O CBERS-1
e o CIBERS-2 foram lançados pelo
foguete chinês Longa Marcha 4B e já produzem resultados significativos
porque suas imagens servem ao controle do desmatamento e queimadas,
dos recursos hídricos, do desflorestamento da Amazônia e de muitos
outros recursos ambientais e às áreas agrícolas. Informações sobre esses
satélites podem ser acessadas no sítio do INPE (http://www.inpe.br). Essas
tecnologias espaciais trazem benefícios à vida humana e é necessário
conhecê-las. Também muito dinheiro é investido nesse tipo de atividade,
resultando em campo fértil de trabalho. Mudanças ocorreram, hoje
pequisadores conhecem melhor nosso meio ambiente e a atividade humana
foi facilitada com a telecomunicação via satélite. Pensamos em como a
vida se tornou mais fácil por meio dos satélites ao comemorar a Semana
Mundial do Espaço.
Margarete Jacques Amorim
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Escolas usam o relógio de Sol para motivar alunos
Já são muitas as escolas que estão usando um instrumento milenar para
enriquecer o estudo nas áreas de Ciências, História e Geografia. Os alunos
aprendem a construir um relógio de Sol e, com isso, verificam a gama de
conhecimentos que passam a adquirir como: orientação geográfica pelo
Sol, dia solar e dia sideral, mecanismo das estações do ano, como obter a
latitude local, nascer e pôr-do-sol em diferentes épocas do ano,
estabelecimento do calendário, a importância do uso nas navegações e até
a determinação do limite territorial que dependia da determinação da hora.
Os alunos aprendem que é fundamental conhecer o que é norte geográfico
e norte magnético. O relógio de Sol ensina isso, pois para sua instalação é
necessário conhecer o norte geográfico, e não o magnético, como indicado
pela bússola. O conhecimento da humanidade foi formado durante longos
séculos e os relógios de Sol são parte dessa história. Na cidade de
Concórdia/SC, várias escolas municipais, a partir de 1996, passaram a
contar com um relógio de Sol. Desde a pré-história foram usados como
simples estacas fincadas no chão. Contudo foi na Mesopotâmia que surgiu
o relógio de Sol. Mais tarde foram desenvolvidos no Egito por volta de
1500 a.C. Acredita-se que os obeliscos construídos naquele País em 3500
a.C. tinham também a função de marcar as horas. Como não era possível
saber as horas em dias nublados, chuvosos e no interior das moradias, os
gregos criaram um relógio de água e deram-lhe o nome de clepsidra. Os
egípcios tiveram a ideia de substituir a água pela areia e criaram a
ampulheta. Na Idade Média, a medida do tempo chegou a ser feita com
alfinetes espetados em velas, em alturas previamente calculadas. No Brasil
o mais antigo relógio de Sol está numa parede na Igreja de S. Francisco
Xavier, em Niterói/RJ, fundada pelo padre José de Anchieta em 1572.
Existem relógios de Sol que fogem ao usual e chamam a atenção das
pessoas. Um encontra-se na sepultura do Senhor Fenelon Ribeiro, no
Cemitério do Bonfim em Belo Horizonte/MG, datado de 1977. O outro,
também em uma sepultura, encontra-se no Cemitério Municipal de Matias
Barbosa/MG e foi construído pelo autor deste artigo em 2011 para adornar
o túmulo da família. Outro, único no País, tem um canhão que dispara
quando o astro-rei cruza o meridiano central da cidade de Piracicaba/SP
(Veja Boletim Observe! Setembro de 2015). Foi construído também pelo
autor e, desde janeiro de 2016, está instalado no Observatório Astronômico
de Piracicaba “Elias Salum” constituindo uma grande atração durante as
visitas escolares. Ainda outro, o maior do Brasil, é o de Brasília projetado
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por Oscar Niemeyer e instalado no Parque da Cidade. Para alguns, o mais
bonito é aquele existente de várias faces na Praça N. Senhora da
Conceição em Franca/SP, construído em mármore de Carrara pelo frei
Germano d’ Annecy em 1886.
Os relógios de Sol são de três tipos principais: o horizontal, o vertical e o
equatorial. A construção do de tipo equatorial tem três partes: o ponteiro
fixo, chamado gnomo, paralelo ao eixo de rotação da Terra; o mostrador
ou mesa onde ficam os números que correspondem às 12 horas do dia e as
linhas horárias. Esse último, mais fácil de construir, é o preferido, pois
utiliza somente um transferidor que possibilita marcar a latitude do local e
não necessita cálculo para determinar os ângulos horários, pois todos eles
têm 15 graus. O relógio de Sol marca o dia solar verdadeiro. Como ele se
adianta, iguala ou se atrasa durante o ano, essa diferença é colocada em
uma tabela chamada Equação do Tempo de onde se obtém a hora certa
marcada pelos relógios. Se os dois movimentos da Terra fossem regulares
e se o seu eixo fosse perpendicular ao plano da eclíptica, os dias solares
teriam sempre a mesma duração, o que não acontece. Geralmente os
relógios de Sol contêm frases em latim ou do idioma do país. A mais
comum é aquela: Tempus Fugit Carpe Diem (o tempo passa, aproveite o
dia). Relógio de Sol é a vetusta e silenciosa testemunha de um tempo que
já passou. Na complementação do assunto nas escolas, é importante
abordar a medição do tempo desde a antiguidade até os relógios
mecânicos, chegando aos atuais nos quais a hora é gerada por relógios
atômicos à base de césio, rubídio ou maser de hidrogênio que apresentam
precisão impressionante: para atrasar um segundo são necessários 10.000
anos!
Nelson Alberto Soares Travnik
Observatório Astronômico “Elias Salum” de Piracicaba/SP

Em Finados, cemitérios guardam curiosidades
No próximo dia 2, é o momento de reverenciarmos nossos familiares e
amigos que partiram para outro plano. Saudades, lembranças, preces e
instantes de reflexão. A palavra cemitério vem do grego κοιμητήριο e
significa basicamente “dormitório”. Em meio a jazigos ricamente
construídos, deparamos com alguns extremamente simples contendo
belíssimas frases e mensagens afetivas expressando o sentimento dos
familiares. “Fui quem tu és, serás como eu sou” é a frase que está no portal
de um cemitério em Minas e que nos leva a refletir sobre a efemeridade da
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vida. Ver que somente a moralidade de nossas ações perpetua e confere
beleza e dignidade a nossa existência.
Relógios de Sol em cemitérios?
Por mais estranho que possa
parecer, existem no Brasil dois
relógios do Sol em cemitério. E
todos eles em Minas Gerais. O
primeiro se encontra em Belo
Horizonte, no Cemitério do
Bonfim. Foi construído pelo
escultor Eustáquio Pinto a pedido
do pai do falecido senhor Fenelon
Ribeiro que foi associado nº 201
do
Centro
de
Estudos
Astronômicos de Minas Gerais, CEAMIG. Não há data de sua construção,
mas é certo que foi entre os anos de 1980 e 1990. A informação é do
astrônomo e membro do CEAMIG, Antônio Rosa Campos. O segundo,
por mim construído em 2006, encontra-se instalado no Cemitério
Municipal de Matias Barbosa/MG, no túmulo perpétuo da família Travnik.
É do tipo vertical em mármore branco contendo um Sol radiante. As
pessoas que visitam o túmulo constatam que ele marca a hora certa.
Pequena diferença fica por conta da chamada ‘equação do tempo’ pois ele
marca a hora solar verdadeira.
Nelson Travnik
O jovem Higor Martinez Oliveira lança mais
uma publicação voltada para a popularização
da meteorítica no Brasil. Dessa vez o livro
“Tem um ET no seu quintal?” é voltado para o
público infanto-juvenil. Segundo o autor,
“extraterrestre é tudo aquilo que se origina ou
está fora da Terra, e os cientistas estão atentos
a um ‘tipo’ de extraterrestre muito importante
para compreender a origem e evolução do
Sistema Solar: os meteoritos”. O livro está
disponível para download por meio do
seguinte website:
http://temumetnoseuquintal.weebly.com
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Medições no Equinócio
No último equinócio (22 de setembro de 2016) realizamos a medição da
latitude para a cidade de Florianópolis/SC. Antes de iniciar a observação,
consultamos o horário da passagem do Sol pelo meridiano local com o uso
do programa Stellarium, preparamos os elementos necessários como
prumo, fita métrica, gnomo, entre outros, e procuramos um chão plano e
ensolarado, por isso escolhemos o Planetário da Universidade Federal de
Santa Catarina para fazer as medições.

Foram realizadas duas medições, uma indireta com o gnomo e outra direta
com o astrolábio marinho. Na primeira medição utilizamos o prumo para
verticalizar o gnomo (de
1020
milímetros
de
comprimento), certificando
que
estivesse
sempre
perpendicular ao chão, para
isso uma pessoa segurava o
prumo perto do gnomo
enquanto outros moviam
esse ponteiro para obter um
paralelismo entre os dois
elementos, o procedimento
foi feito tanto na direção
Norte-Sul como na LesteOeste. Começamos as
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marcações da sombra do gnomo às 11:31 e terminamos às 12:06, hora
local, momento da passagem do Sol pelo meridiano onde obtivemos uma
sombra de 522 milímetros de comprimento. Achar a declinação do Sol
com o astrolábio marinho implica pendurá-lo, fazendo com que os raios de
luz atravessem os furos da alidade (régua de observação) e coincidam se
projetando numa tela, que nesse caso foi a mão. A medição que obtivemos
com o astrolábio foi muito grosseira: um ângulo de 22°, com mais de 5
graus de erro!1 Nosso problema foi que o instrumento usado está
construído num material leve2 (MDF) e o vento o balançava embora
tenhamos pendurado um tijolo.

Já com o gnomo tivemos uma medição melhor achando um ângulo de 27°
6’, somente com minutos de erro!
Para calcular esse ângulo usamos a função trigonométrica da tangente que
relaciona o comprimento da sombra meridiana (s) com o comprimento do
gnomo (g) e a distância zenital do Sol (z):
tan z = s/g
Ricardo Gutiérrez Garcés e Cindy Estrada
1

Um valor mais preciso da latitude de Florianópolis é 27° 36’ S.
Os astrolábios antigos eram feitos de metal para evitar movimentos desnecessários
que pudessem afetar a medição.
2
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Adquira o “Anuário Astronômico Catarinense – 2017”
Numa época em que os recursos
eletrônicos estão acessíveis a qualquer
pessoa, pode-se questionar sobre a
utilidade de um anuário astronômico
impresso. Esta obra propicia aos
leitores a relação dos principais
fenômenos astronômicos previstos
para o ano de 2017, servindo de guia
tanto para a observação particular
como para atividades públicas de
contemplação dos eventos celestes.
Embora seu título inclua o genitivo
“Catarinense”, este Anuário Astronômico relaciona fenômenos visíveis
em todo o Brasil. Inclui também
astronotícias, comentários e outros
textos relacionados com a observação
astronômica. Seu uso é recomendado
tanto aos astrônomos amadores como
para planetários e demais instituições de astronomia, até mesmo aos
profissionais de astronomia e demais interessados na ciência astronômica.
O livro está disponível para aquisição por meio do website do autor:
http://costeira1.rg10.net ou pelo e-mail: costeira1@yahoo.com.

Ainda temos bonés do NEOA!
Que tal colaborar com o
NEOA-JBS adquirindo
esses bonés? Eles estão
disponíveis nas cores
branca, azul escuro e
preto com o logotipo do
NEOA-JBS bordado.
Ponha o NEOA na
cabeça! Informações sobre aquisição estão no website:
http://www.geocities.ws/costeira1/bones.html

18

Relatório de observação (setembro – outubro de 2016)
[Dados até 24 de outubro de 2016]
Estrelas variáveis – A. Amorim fez 6 estimativas de 6 estrelas. Julio César
Fernandes Neto fez 1 registro da Nova Lupi 2016. José Aguiar (Campinas/SP) fez 3
registros e Willian Souza (São Paulo/SP) fez outras 2 observações. Ainda com
respeito a essa estrela apresentamos a curva de luz abaixo contendo estimativas feitas
por demais observadores brasileiros (Antônio Padilla Filho, Carlos Adib e Fábio
Feijó) disponíveis no Banco de Dados da AAVSO.

Sol – manchas solares: recebemos 16 registros de A. Amorim, 14 registros de Fred
Funari (São Paulo/SP), 10 registros de Walter Maluf (Monte Mor/SP) e 1 registro de
Adair Cardozo. Abaixo temos o gráfico do número de Wolf desde janeiro de 2010.
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EVENTOS e PALESTRAS
Encontros de Astronomia
Atividade regular do NEOA-JBS que ocorre toda quinta-feira das 17:40 às
19:00 no IFSC – Florianópolis. Lembramos que em novembro os
encontros são nos dias 3, 10, 17 e 24.
Observação do Nascer da Lua Cheia de Perigeu
Essa atividade do NEOA-JBS acontece na segunda-feira, dia 14 de
novembro de 2016 na Praia do Campeche. Mais informações no website:
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
19º Encontro Nacional de Astronomia
O ENAST ocorre no período de 12 a 15 de novembro de 2016 em João
Pessoa/PB. Mais informações no website: http://apapb.org/19o_enast.
Dia da Astronomia
O NEOA-JBS comemorará o Dia da Astronomia na sexta-feira, 2 de
dezembro, promovendo diversas palestras. Mais informações no website:
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
6ª Caminhada Astronômica
Esse evento do NEOA-JBS ocorrerá na quarta-feira, 7 de dezembro e trata
simplesmente de uma caminhada na Avenida Beiramar Norte, em
Florianópolis, onde há placas informativas dos planetas do Sistema Solar.
Mais informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
Atividade especial no Planetário
O Planetário da UFSC comemora 45 anos de fundação. Para celebrar essa
data o NEOA-JBS participará de palestras e apresentações destacando a
relação entre o Planetário e os astrônomos amadores. O evento ocorrerá na
quarta-feira, 21 de dezembro. Mais informações serão publicadas no
website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
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36ª Caminhada Arqueoastronômica
Esse evento promovido pelo IMMA em parceria com o NEOA-JBS
ocorrerá na madrugada de domingo, dia 18 de dezembro, para a
observação do nascer do Sol no solstício de verão no sítio da Barra da
Lagoa. Mais informações no website: http://www.immabrasil.com.br.
V Encontro de Física e Astronomia da UFSC
Esse evento ocorrerá em Florianópolis de 20 a 24 de fevereiro de 2017, na
Universidade Federal de Santa Catarina. Mais informações no website:
http://encontro.pgfsc.sites.ufsc.br.
2º ENASTRO
Esse evento acontecerá em Canoas/RS nos dias 21 e 22 de abril de 2017,
nas dependências da Universidade La Salle. Mais informações no website:
http://cienciaeastronomia.wixsite.com/enastro.

Observe! é o boletim informativo do Núcleo de Estudo e Observação
Astronômica “José Brazilício de Souza”, editado por Alexandre Amorim com
colaboração de demais integrantes do NEOA-JBS. Colaboraram nesta edição:
Alexandre Amorim, Cindy Estrada, Margarete J. Amorim, Nelson Travnik,
Ricardo Gutierrez e Rosangela Pereira (revisão). Sua distribuição é gratuita
aos integrantes e participantes do NEOA-JBS. Observe! é publicado
mensalmente e obtido por meio dos seguintes modos:
Formato eletrônico: envie e-mail para marcos@ifsc.edu.br com cópia para
costeira1@gmail.com .
Associe-se ao NEOA-JBS através do Yahoogroups! e tenha acesso a todas as
edições do Observe! Acesse o website http://costeira1.rg10.net (opção NEOA)
Formato impresso: obtido na sede do NEOA-JBS, Instituto Federal de Santa
Catarina, Avenida Mauro Ramos, 950, Florianópolis/SC. Fones: (48) 32116004 e (48) 9989-3590, contato: Prof. Marcos Neves.

