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EDITORIAL:
Prezados leitores,
Desde a criação do NEOA-JBS em julho de 2009 e do próprio Boletim
Observe! em junho de 2010, ainda não tivemos a oportunidade de
observarmos um eclipse solar em Florianópolis. Mas na manhã do dia 26
deste mês a Lua ocultará cerca de 60% do diâmetro aparente solar – um
evento que os observadores não podem nem pensar em perder! Duas
semanas antes do eclipse solar temos também um eclipse penumbral da
Lua, na noite de 10 de fevereiro. Estão preparados para esses dois eventos?
Os observadores já decidiram como e onde observá-los? Registrarão os
dois eventos por mera contemplação ou para estudos posteriores? O
NEOA-JBS promove nas quintas-feiras, dias 9 e 16 de fevereiro, das 17:40
às 19:00, apresentações voltadas para a observação desses eclipses.
Participem dessas atividades e tenham todos uma boa leitura!
Alexandre Amorim
Coordenação de Observação Astronômica do NEOA-JBS

AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS
Fevereiro de 2017
Vênus, Marte e Urano são visíveis ao anoitecer. Júpiter é visível após as
22:00. Saturno é visível na madrugada. Mercúrio é visível brevemente ao
amanhecer. Netuno tem sua visibilidade prejudicada devido a sua
conjunção com o Sol. A luz cinérea da Lua é visível ao anoitecer nos dias
1º, 2, 27 e 28 e ao amanhecer entre os dias 20 e 25. A melhor data para ver
a Lua Cheia nascer no mar é dia 11 às 20:34 HBV. A seguir temos o mapa
do céu válido para o dia 15 de fevereiro às 21:00 Horário Brasileiro de
Verão. (©CartasCelestes.com)
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Dia Hora Evento (hora de verão) – Fonte: AAC 2017
2
4
5
6
6
7
8
10
11
11
15
17
18

8
2
19
5
12
12
23
4
12
14
5
18

Urano 3,5° ao norte da Lua
Quarto Crescente
Aldebarã 0,4° ao sul da Lua
Júpiter estacionário
Lua no perigeu
Mercúrio no afélio
Máxima atividade dos alfa-Centaurídeos
Lua Cheia (eclipse penumbral)
Cometa 45P passa mais próximo da Terra
Regulus 0,8° ao norte da Lua
Júpiter 2,5° ao sul da Lua
Júpiter no afélio
Quarto Minguante
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18
20
20
25
26
26
26

19
14
20
21
12
17
21

Lua no apogeu
Vênus no periélio
Saturno 3,5° ao sul da Lua
Mercúrio 2,4° ao sul da Lua
Lua Nova (eclipse solar)
Netuno 0,1° ao sul da Lua
Marte 0,6° ao norte de Urano

Fim do Horário Brasileiro de Verão
Chamamos atenção para o término do Horário Brasileiro de Verão a partir
da meia-noite de 19 de fevereiro. Antes desta data os horários dos eventos
do mês foram ajustados e estão em itálico.
Ocultação da estrela TYC 256-907-1 pelo asteroide 517 Edith
O Anuário Astronômico Catarinense 2017, p. 152, aponta esse evento para
o dia 11 de fevereiro. A ocultação é visível em território catarinense e tem
lugar às 03:33 HBV (05:33 TU). A estrela situa-se na constelação de
Sextante e a Lua Cheia estará distante 15° a noroeste. Mais informações
em: http://www.asteroidoccultation.com/2017_02/0211_517_50286.htm.
Eclipse penumbral da Lua
O Anuário Astronômico Catarinense 2017 nos informa sobre a ocorrência
desse fenômeno no dia 10 de fevereiro, sexta-feira. O último eclipse desse
tipo registrado pelos observadores do NEOA-JBS foi em 18 de outubro de
2013 (Veja Boletim Observe! Outubro e Novembro de 2013). Porém o
evento que ocorre neste mês será bem profundo, pois a Lua imerge quase
integralmente no disco de penumbra da Terra. Calcula-se que o limbo
lunar passe apenas 1 minuto de arco do disco
umbral. Não apenas a percepção da penumbra é
possível a olho nu como por meio de binóculos e,
principalmente, por meio de câmeras digitais. O
observador deve anotar quais momentos que a
penumbra é discernida antes e depois do instante
máximo. Ao lado temos uma imagem da fase
penumbral do eclipse lunar ocorrido em 15 de abril
de 2014 (Veja Boletim Observe! Maio de 2014).
No instante da foto a separação angular entre o
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limbo lunar e a umbra era muito similar ao momento máximo previsto para
o atual eclipse penumbral. Preparamos uma tabela com os instantes
calculados para este eclipse:
Evento
Início da fase penumbral
Percepção visual da penumbra (início)
Máximo do eclipse
Percepção visual da penumbra (final)
Fim da fase penumbral

Hora Local (HBV)
~ 20:32
~ 22:15
~ 22:44
~ 23:10
~ 00:55

Informamos que o NEOA-JBS promove palestras na quinta-feira, 9 de
fevereiro de 2017, quando mais informações sobre o eclipse penumbral
serão apresentadas. (AA)
Eclipse penumbral de 10-11 de fevereiro de 2017
Na noite de 10 para 11 de fevereiro, a Lua, já bem alta nos céus brasileiros,
cruzará a região mais externa da sombra da Terra, conhecida como
penumbra. Um observador que estivesse dentro da penumbra veria a Terra
encobrir parcialmente o disco do Sol. Durante este eclipse lunar
penumbral, em nenhum momento a penumbra envolverá toda a Lua. Dessa
forma, mesmo no instante de maior eclipse, 1% do diâmetro lunar
continuará recebendo integralmente a luz solar. Além disso, se nos
deslocássemos na direção do eixo da sombra da Terra até ultrapassar a
borda da Lua em 3% do diâmetro do disco, chegaríamos à fronteira da
região mais interna da sombra, a umbra, de dentro da qual, veríamos nosso
planeta eclipsando totalmente o Sol. Na prática, observadores muito
experientes perceberão um leve obscurecimento da borda norte do disco da
Lua somente cerca de uma hora após o horário previsto para o início do
eclipse penumbral, enquanto os menos experientes conseguirão fazê-lo
cerca de 20 minutos depois. Todo esse tempo para que comecemos a
discernir a penumbra se deve ao fato de que o escurecimento produzido
pelas regiões mais externas da sombra terrestre é tão sutil que não pode ser
notado a olho nu. Em virtude disso, somente depois que a borda da
penumbra ultrapassa o centro do disco lunar é que uma sutil redução no
brilho da borda lunar mais interna à sombra torna-se perceptível. No
eclipse em questão, como o disco lunar passará ao Sul do eixo da sombra,
então um escurecimento do hemisfério norte da Lua poderá ser percebido
com maior facilidade próximo ao instante de eclipse máximo: 00:44 TU de
11 de fevereiro. É interessante ressaltar que ainda existe um significativo
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grau de imprevisibilidade associado aos eclipses lunares, ao contrário do
que ocorre com os solares. Isso se deve ao fato de que nossa atmosfera, a
qual é responsável pela formação de uma pequena, embora significativa,
fração da sombra da Terra, apresenta consideráveis flutuações em suas
propriedades, que, por sua vez, podem impactar de forma imprevisível nas
dimensões da sombra que nosso Planeta projeta no espaço. Em razão
disso, os modelos de cálculo utilizados na previsão desses fenômenos têm
se aprimorado com o passar dos anos, inclusive buscando levar em conta
os dados coletados na observação de eclipses lunares mais recentes. Um
exemplo disso são as previsões oficiais da NASA referentes a esse eclipse.
As primeiras, publicadas em 1989 no Fifty Year Canon of Lunar Eclipses:
1986-2035, informam uma magnitude penumbral (fração do diâmetro
lunar eclipsado pela penumbra) de 1,0141 para esse eclipse, o que
corresponderia a um eclipse penumbral total. No entanto, o mesmo autor,
indiscutivelmente a maior autoridade global em eclipses lunissolares,
atualmente exibe em seu portal EclipseWise a figura que descreve a
configuração do eclipse, citando, para a magnitude, o valor aperfeiçoado
de 0,9884, o que equivale a uma redução de 0,0257 ou 2,6% do diâmetro
da Lua ou ainda 0,81 minuto de arco entre suas duas previsões. Uma
possível motivação para tal redução talvez encontre fundamentos num
interessante episódio que analisamos em nosso portal (Eclipse Lunar
Quase Total de 4 de Abril de 2015).
Por outro lado, qual seria a confiabilidade do último dígito dessa previsão
mais recente, considerando que a magnitude já foi alterada por um valor
257/1 vezes maior? Ou, ainda, por que é informado o dígito
correspondente aos décimos de milésimo, induzindo o leitor a acreditar
que tal nível de precisão nas previsões realmente existe? Então, atentando
para a definição de algarismos significativos, aos colegas interessados em
nossa previsão para a magnitude penumbral desse eclipse, informaríamos
simplesmente: 0,990, valor que tem 2/3 de chance de estar entre 0,989 e
0,991. Durante a observação deste eclipse, recomendamos
preferencialmente a utilização da vista desarmada, de binóculos e de
câmeras fotográficas com alto zoom. Tente registrar o avanço do
obscurecimento do disco da Lua por vídeos e fotos e busque obter curvas
de luz da Lua, utilizando fotômetros de câmeras; observando-a através de
binóculos invertidos e comparando o brilho observado com o de estrelas
próximas; ou ainda, empregando outro sistema fotométrico simples. Anote
também os horários do início e fim da percepção da penumbra. Isso
permitirá aferir a fração da penumbra que lhe tiver escapado à visão. Não
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se esqueça de testar seus instrumentos e procedimentos observacionais nas
noites que antecederão o evento. Use a tabela a seguir como guia. Ela
exibe nossas previsões para observadores com diferentes sensibilidades.
Por favor, envie-nos seus registros e imagens para o e-mail
lunissolar@gmail.com para análise. Boas observações!
início
fim
(10/02) TU
(11/02) TU
0,00
teórica (0)
22:34
02:53
0,50
fotográfica (0)
23:17
02:10
0,60
olho nu (1/100)
23:27
02:00
0,70
olho nu (1/10)
23:38
01:49
0,75
olho nu (1/3)
23:44
01:43
0,80
olho nu (1/2)
23:51
01:36
0,85
olho nu (3/4)
23:58
01:29
0,90
olho nu (1)
00:07 (11/02)
01:21
Tabela 1: instantes de início e fim da percepção da penumbra

magnitude

não observável

detecção

(fração de observadores)

Hélio de Carvalho Vital
Seção de Eclipses da Rede de Astronomia Observacional

Eclipse solar no feriadão de Carnaval
Os eclipses lunares e solares costumam ocorrer em temporadas.
Normalmente uma quinzena antes ou depois de um eclipse lunar temos
outro eclipse solar. Se o primeiro não é central (como o eclipse
penumbral), o segundo o será (anular ou total). Como anunciamos
brevemente no editorial, o NEOA-JBS testemunha seu primeiro eclipse
solar visível em Florianópolis. De fato, o último eclipse solar disponível na
capital catarinense foi na manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2007.
Naquela ocasião a Lua cobriu 36% do diâmetro solar além do astro-rei
situar apenas 30° de altura. O eclipse que ocorre no próximo dia 26 de
fevereiro, domingo, será do tipo anular cuja faixa de visibilidade atravessa
o território chileno e argentino. Observadores do NEOA-JBS se deslocarão
até a localidade de Camarones, Argentina, para registrar o eclipse anular.
Não por acaso que os principais instantes do eclipse para essa localidade
aparecem na tabela impressa na página 57 do Anuário Astronômico
Catarinense 2017. Mas, que dizer das condições para Florianópolis? A
mesma página do Anuário 2017 apresenta outra tabela com as
circunstâncias para as capitais brasileiras. Ali somos informados que em
Florianópolis os instantes principais do eclipse estão assim discriminados:
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início
máximo
fim

09:51:56 HBr
11:20:09 HBr
12:52:25 HBr

Diagrama para as condições do eclipse parcial em Florianópolis

Esses instantes são válidos para a região central da Ilha de Santa Catarina
onde se situa a Estação NEOA-JBS. Observadores situados nos extremos
norte e sul da Ilha devem registrar diferença de até 30 segundos nos
instantes considerados. A tabela abaixo, por sua vez, apresenta as
condições para demais cidades catarinenses onde sabemos haver
observadores ou associações de astronomia:
Cidade (SC)
Chapecó
Araranguá
Videira
Brusque
Joinville

início
09:46:03
09:48:30
09:48:31
09:52:04
09:53:28

máx.
11:09:56
11:16:26
11:13:50
11:19:41
11:20:41

fim
12:39:49
12:49:04
12:44:29
12:51:28
12:51:54

alt.
61°
63°
63°
65°
66°

az.
54°
44°
51°
44°
45°

mag.
55%
63%
56%
59%
56%

Fonte: http://eclipsewise.com/solar/SEgmap/2001-2100/SE2017Feb26Agmap.html

O Anuário 2017 também aponta que a última vez que houve um eclipse
solar em época de Carnaval foi em 1999 e a próxima será em 2026, ambos
anulares. Se formos mais específicos, o último eclipse solar ocorrido num
domingo de Carnaval foi em 14 de fevereiro de 1915 enquanto que o
próximo será em 17 de fevereiro de 2064. Coincidentemente esses dois
eclipses também são anulares. Mais informações sobre o eclipse serão
apresentadas na reunião do NEOA-JBS, quinta-feira, 16 de fevereiro. (AA)
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NEOA-JBS se prepara para o Eclipse Anular na Argentina
Os observadores do NEOA-JBS são fortemente encorajados a registrarem
o eclipse solar mesmo que esteja disponível apenas a etapa parcial. O
Anuário Astronômico Catarinense 2017, páginas 171 a 173, sugere uma
atividade de acompanhamento do eclipse para fins de calcular os instantes
principais e a magnitude do eclipse. Observadores em localidades
diferentes registrarão instantes diferentes, uma vez que o fenômeno
astronômico, a rigor, se trata de um trânsito da Lua na frente do disco
solar. Além dos observadores situados em Santa Catarina, a Coordenação
de Observação Astronômica e Coordenação de Secretaria do NEOA-JBS,
mediante seus próprios custos, se deslocam até a linha de anularidade na
localidade de Camarones, Argentina, passando por Buenos Aires e Trelew.
Segue nossa programação:
quarta-feira, 22 de fevereiro: deslocamento Florianópolis – Buenos Aires,
pernoite em Buenos Aires;
quinta-feira, 23 de fevereiro: deslocamento Buenos Aires – Puerto Madryn
– Trelew, pernoite em Trelew;
sexta-feira, 24 de fevereiro, e sábado, 25 de fevereiro: participação de
eventos organizados pela Fundación Amigos de la Astronomia em Trelew,
visita ao Centro Astronómico Municipal de Trelew;
domingo, 26 de fevereiro: deslocamento até Camarones! (cerca de 250 km
de Trelew, aproximadamente 3 horas de viagem).
Atenção!: esse deslocamento depende da organização local da Fundación
Amigos de la Astronomia1 mediante arranjos de transporte de ônibus ou
micro-ônibus. Até o fechamento desta edição aguardávamos informações
dos organizadores sobre os procedimentos para lista de passageiros e
custos de deslocamento.
domingo, 26 de fevereiro, à tarde: retorno à Trelew, pernoite em Trelew.
segunda-feira, 27 de fevereiro: deslocamento Trelew – Buenos Aires;
terça-feira, 28 de fevereiro: deslocamento Buenos Aires – Florianópolis.
1

Contatos com a Fundación Amigos de la Astronomia:
blog: http://amigosastronomiatrelew.blogspot.com.br
facebook: https://es-es.facebook.com/astrotrelew
website: http://fundacionamigosastronomia.blogspot.com.br
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O Eclipse de Flammarion
Como amplamente divulgado no meio astronômico, no próximo dia 26 de
fevereiro ocorre um eclipse anular do Sol, cuja faixa de anularidade
passará pela parte sul do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico, indo
atingir a África em Angola. O eclipse pertence ao Saros nº 140. Para nós, o
interessante é que ele será observado também do Brasil como parcial, e da
Argentina e Chile em toda a sua plenitude, o que favorece uma viagem a
esses países vizinhos. A esse respeito, várias associações e clubes de
astronomia da Argentina estão programando observações e os interessados
do Brasil já estão se mobilizando para observar o fenômeno junto com
nossos “hermanos”. As efemérides para o Brasil podem ser conferidas no
Anuário Astronômico Catarinense 2017, do nosso colega Alexandre
Amorim, onde podemos conferir a fração (percentual) eclipsada do
diâmetro solar para 20 capitais do País, com os horários já para o fuso de
Brasília (GMT–3), bem como a altura e azimute. Em São Paulo, esse valor
será de 51%, no Rio de Janeiro de 54%, em Belo Horizonte de 44% e
assim por diante. O maior percentual será em Porto Alegre com 65%.
Em São Paulo o início será às 10:02:47, máximo 11:30:11, fim 12:59:44,
alt. 71°, az. 40°. Em Belo Horizonte início às 10:16:57, máximo 11:43:18,
fim 13:09:16, alt. 77°, az. 29°. No Rio de Janeiro início às 10:10:29,
máximo 11:40:46, fim às 13:10:50, alt. 74° az. 23°.
Os últimos eclipses anulares do Sol visíveis no Brasil foram: 24/12/1973,
10/08/1980, 29/03/1987 e 29/04/1995, este último visível na região norte
do País, e observado entre outros por Marcomede R. Nunes, do
Observatório Nacional, de saudosa memória.
O Eclipse de Flammarion – proponho que este
eclipse seja conhecido como “O Eclipse de
Flammarion” e as razões são simples: nesse dia, em
1842, nasceu num sábado a uma hora da manhã, no
povoado de Montigny-le-Roi, Haute Marne, um
dos maiores divulgadores da astronomia de todos
os tempos, responsável pela eclosão de milhares de
mentes voltadas à ciência do céu: Camille
Flammarion. Acrescente-se que Flammarion na
manhã de 9 de outubro de 1847, com apenas 5
anos, teve oportunidade de observar um eclipse
solar anular, com a faixa de anularidade passando sobre Montigny-le-Roi
onde morava. Esse evento o impressionou e marcou profundamente, sendo
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o início para sua gloriosa carreira dedicada à ciência do céu. Flammarion,
que no significado galo-romano é “aquele que leva a luz”, certamente a fez
levando a luz das estrelas a multidões de pessoas interessadas em conhecer
o céu e o que só a ciência astronômica é capaz de responder: de onde vim,
onde estou e para onde vou. A data de 26 de fevereiro é também
importante na astronomia, pois assinala o nascimento em 1786 do notável
astrônomo Dominique François Arago, como também em 1802 do imortal
escritor e admirador de Flammarion, Victor Marie-Hugo, ambos franceses.
Nelson Alberto Soares Travnik
Observatório Astronômico de Piracicaba “Elias Salum”
Referências:
AMORIM, Alexandre. Anuário Astronômico Catarinense 2017. Florianópolis:
Edição do Autor, 2016.
FLAMMARION, Camille. Mémoires Biographiques et Philosophiques d’un
Astronome. Paris: Ernest Flammarion Éditeur, 1911.

Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Tratamos deste cometa nas edições de dezembro de 2016 e janeiro de 2017
do Boletim Observe! Porém é neste mês que esse cometa passa mais
próximo da Terra em sua atual visita ao interior do Sistema Solar.
Encontramos no Anuário Astronômico Catarinense 2017 a informação de
que o cometa atinge uma distância de 12,6 milhões de km da Terra em 11
de fevereiro de 2017 às 06:14 TU. Diferente da aproximação ocorrida em
15 de agosto de 2011, a atual é ligeiramente mais distante do nosso
Planeta. Naquela ocasião o cometa esteve muito bem localizado para
observadores do hemisfério sul (Veja Boletim Observe! Agosto de 2011).
Espera-se que o cometa esteja na 8ª magnitude disponível no céu matutino
em 6 de fevereiro, situado na constelação de Águia. O astro desloca-se
rapidamente entre as constelações de modo que na data de sua maior
aproximação ele se situa cerca de 5° ao norte da estrela β Herculis e visível
ao amanhecer. Seu brilho cai para a 10ª magnitude em apenas uma semana
quando, na madrugada de 19 de fevereiro, ele se situa no limite das
constelações de Cabeleira de Berenice e Cães de Caça. Na próxima página
apresentamos um mapa para localização do cometa. (AA)

Trajetória aparente do Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova em fevereiro de 2017
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Lua Minguante de apogeu
O Anuário Astronômico Catarinense 2017 (AAC 2017) nos lembra sobre
esse fenômeno anual, mas que ainda não foi “descoberto” pela
comunidade astronômica2. Referimos à observação do evento com o
objetivo de evidenciar num curto período de duas semanas a diferença do
diâmetro aparente da Lua. O AAC 2017 informa que a diferença entre o
instante do Quarto Minguante e o instante do apogeu é inferior a duas
horas. Infelizmente ambos os instantes ocorrem quando a Lua está abaixo
do nosso horizonte. Mas isso não impede do
observador fazer a medição do diâmetro da Lua na
madrugada do domingo, 19 de fevereiro, quando
nosso satélite natural estiver cerca de 45%
iluminado. E como realizar tal medição? Ora, o
Boletim Observe! Dezembro de 2016 apresentou
um simples gabarito lunar para avaliação rápida do
diâmetro aparente da Lua à olho nu! Desde então
notamos que o melhor momento para fazer a
avaliação visual é durante o crepúsculo, quando o
fundo do céu não está tão escuro. Mas como usar o
gabarito se a Lua estará iluminada pela metade?
Basta o observador dispor o gabarito de modo a
medir o eixo norte-sul do disco lunar, como vemos
na figura ao lado. A estimativa deve ser anotada e
depois comparada com a avaliação a ser feita no
próximo mês, em 4 de março, quando teremos uma
Lua Crescente de perigeu. Uma medição feita na
manhã de 19 de janeiro de 2017, por exemplo,
indicou a marcação “45”. (AA)

Atenção às crateras lunares em fevereiro
Desde o ano passado, 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
2

Talvez uma forma das pessoas darem a devida atenção a esse fenômeno só ocorra se houver uma
notícia no website da NASA.
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relatado, o leitor deve usar o Catálogo considerando que o número do
evento corresponde à Coluna 1 (Data). O Anuário Astronômico
Catarinense 2017 indica também que a noite de 3 de fevereiro é ideal para
visualizar o “X Lunar” e a iluminação inicial na cratera Ptolemaeus. (AA)
2017-Fev-11, 00:36-02:15 TU, Ilum.=100%
Aristarchus, evento nº 19710806, observada por Nelson Travnik.

Anthony Cook também recomenda observarmos os seguintes fenômenos:
2017-Fev-05, 21:51-23:31 TU, Ilum.=70%
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).
2017-Fev-07, 22:52-23:49 TU, Ilum.=88%
Aristarchus: em 22 de abril de 2013 Paul Zellor noticiou que duas
faixas escuras à noroeste da cratera possuem certa coloração nãoazulada. Se possível use instrumentos com abertura de 250 mm.
2017-Fev-08, 22:54-00:04 TU, Ilum.=95%
Aristarchus: verificar a área brilhante no chão da cratera e a
brilhante parte leste da parede ocidental da cratera por meio de
filtros vermelho e azul (p. ex. Wratten 25 e 38A). Verificar em
qual filtro as feições aparecem mais brilhantes.
2017-Fev-11, 01:39-02:06 TU, Ilum.=100%
Copernicus: verificar se a parte norte do chão da cratera parece
ser mais escura do que o restante.
2017-Fev-11, 06:05-06:58 TU, Ilum.=100%
Solicitação da ALPO a respeito da obtenção de imagens da Lua
Cheia. O observador deve evitar a saturação das crateras
brilhantes (Aristarchus, Tycho, Proclus, etc.) O propósito dessa
solicitação é comparar com imagens da Luz Cinzenta. Existem
relatos no passado que a cratera Aristarchus varia muito de brilho
comparada com outras feições. David Darling sugere que isso se
deve aos efeitos de libração. Observações serão publicadas no
periódico “Lunar Observer” da Seção Lunar da ALPO.

Referências:
AMORIM, Alexandre. Catálogo Brasileiro de Fenômenos Lunares. Disponível
em: <http://www.geocities.ws/costeira1/cbfl2015.pdf>.
COOK. Anthony. Lunar Observing Schedule for Brazil - Florianopolis. Disponível em: <http://users.aber.ac.uk/atc/LS_present/Florianopolis.htm>. Acesso em: 3
jan. 2017.
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Diâmetro aparente do Sol no periélio de 2017
Usando a mesma metodologia para cronometrar o trânsito da Lua (Boletim
Observe! Março de 2011) realizamos medições do disco solar usando
filtros apropriados. As observações foram realizadas na Estação Costeira1
e contou com a participação do autor (AAX), Ricardo Gutierrez (RGG) e
Cindy Estrada (CES). A seguir apresentamos nossos resultados:
Hora TU
4/1/2017 15:04
4/1/2017 15:11
4/1/2017 15:15
4/1/2017 15:18
4/1/2017 15:25
4/1/2017 15:33
4/1/2017 15:39
4/1/2017 15:42
4/1/2017 15:45
4/1/2017 15:49

Tempo
00:02:21.34
00:02:23.24
00:02:20.46
00:02:22.91
00:02:21.58
00:02:18.68
00:02:20.30
00:02:20.98
00:02:15.20
00:02:20.47

Instrumento
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm
70mm f/10 oc. 20mm

Observador
RGG
AAX
RGG
AAX
AAX
CES
RGG
AAX
CES
CES

A média das cronometragens válidas ficou em 0:02:21,2 (2 minutos e 21,2
segundos) ou 141,2 segundos.
Deslocamento Sideral (dS)
Como a declinação da área observada era de –22,6°, o comprimento do
arco é função do cosseno da declinação. Deste modo, temos:
dS = 360 cos (–22,6°) = 332,36 graus
Transformando o tempo 23h56m04s temos 86.164 segundos. Se um ponto
da esfera celeste, na declinação da área observada, leva 86.164 segundos
para percorrer 332,36 graus, então em 141,2 segundos ele percorrerá
0,54465 graus ou 0° 32’ 40”,74 de arco. No entanto o Sol possui um
pequeno movimento próprio contrário ao movimento sideral, que
denominamos aqui movimento solar (mS). Consultando as efemérides
vemos que na data da observação (4 de janeiro) os valores de Ascensão
Reta do Sol para o instante 00:00 TU eram:
3 de janeiro de 2017 00:00 TU, ARSol = 18h 54m 36,85s
5 de janeiro de 2017 00:00 TU, ARSol = 19h 03m 24,66s
Em 48 horas o Sol percorreu 0h 08m 47,81s em Ascensão Reta.
Em 1 hora o Sol percorreu 0h 00m 10,99s em Ascensão Reta.
Como a relação entre arco celeste e Ascensão Reta é de 15° por 1h 00m, no
tempo de 60 minutos o Sol percorreu 15 x 10,99s. Resultando em 0° 2’
44”,9 de arco. Como a declinação do Sol era de –22,6° e isso interfere no
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comprimento do arco a ser percorrido na esfera celeste, aplicamos essa
correção:
mS = 0° 2’ 44”,9 cos (–22,6°) = 0° 2’ 32”,24 ou mS = 152”,24
No tempo de 3600 segundos o Sol percorreu 152”,16 de arco. Se um ponto
na fotosfera solar leva 3600 segundos para percorrer um arco de 152”,24
na esfera celeste, então em 141,2 segundos ele percorrerá 5”,97 no sentido
contrário ao movimento sideral.
Diâmetro aparente
O diâmetro aparente é a diferença entre os arcos sideral e solar, resultante
respectivamente do deslocamento sideral e do movimento solar.
Arco sideral calculado:
Arco solar calculado:
Arco resultante:
Diâmetro solar (efem.)
Diferença:

0° 32’ 40”,74
0° 00’ 05”,97
0° 32’ 34”,77
0° 32’ 31”,79
+ 0’ 02”,98

Apresentamos uma tabela comparando esses resultados com aqueles
obtidos no último afélio.
data
6 de julho de 2016
4 de janeiro de 2017

cronometragem
0:02:16,6
0:02:21,2

diâmetro aparente
0° 31’ 34”,16
0° 32’ 34”,77

Notamos uma diferença de apenas 4,6 segundos na média das
cronometragens. Já a diferença entre os valores do diâmetro aparente do
Sol nas duas ocasiões é praticamente igual a 1 minuto de arco (60
segundos de arco). Tal observação simples da cronometragem do disco
solar evidencia que é realmente possível detectar a diferença do tamanho
do Sol por ocasião do periélio e do afélio. Outra forma de evidenciar isso é
por meio da fotografia comparativa como na imagem da próxima página.
(AA)
Referências:
AMORIM, Alexandre. Diâmetro solar no afélio terrestre. Boletim Observe! v. 7, n. 8
(ago/2016).
AMORIM, Alexandre. Anuário astronômico catarinense 2017. Florianópolis: Edição do Autor, 2016.
Marriott, Chris. SkyMap Pro v.10.
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Nós e os astros – as estrelas, o que são?
Sem dúvida, há muito que dizer-se das estrelas, no entanto, ocupando este
pequeno espaço, faremos uma síntese daquelas que, brilhando no
firmamento, especialmente nas noites sem Lua e observadas longe das
luzes da cidade, levam-nos a uma profunda reflexão.
Calcula-se que deve existir, na nossa galáxia, a Via-Láctea, cem bilhões de
estrelas, entre as quais está o nosso Sol. Na matéria dispersa no universo
(matéria cósmica), quando concentrada em nebulosas, chamadas protoestrelas, aí elas nascem, tendo o seu período de vida e chegando também a
morte. Na verdade as estrelas são reatores termo-nucleares e quando
termina o "combustível" elas morrem. Como nada se perde, o que acontece
são transformações, pois o fim de uma estrela pode ocorrer por uma
explosão, dando origem às chamadas supernovas, ou sofrer um colapso
gravitacional, transformando-se em anã branca ou no fantástico buraco
negro, onde um centímetro cúbico de massa, se comparado a massa da
Terra, pesaria dezenas e até centenas de toneladas.
Elas têm características diferenciadas entre si, não só em brilho, tamanho,
distância, composição química ou cor. Há estrelas duplas ou múltiplas, ou
seja, são sistemas físicos compostos de duas ou mais estrelas, que orbitam
em torno uma da outra ou em torno de um centro de gravidade comum.
Alpha Centauri, a mais próxima de nós, 4,3 anos-luz, é uma binária
facilmente observável com um modesto instrumento. Há também as
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variáveis. Algumas variam de brilho por serem binárias eclipsantes,
pulsantes ou eruptivas. As mais famosas, com estas características são:
Algol (Beta Persei), que varia de brilho, de um máximo a um mínimo e
outra vez ao máximo, em menos de uma semana e Mira (Ômicron da
Baleia), que num período de 331 dias, varia da 2ª a 10ª magnitude.
Há estrelas que se aglutinam em aglomerados abertos, como o grupo das
Plêiades e das Híades na constelação do Touro, ou em aglomerados
globulares como o Ômega do Centauro e o Xi do Tucano, os quais, em
noite propícia, poderão ser visualizados a vista desarmada.
Avelino Alves

A primeira Lua Cheia do ano

Em 12 de janeiro de 2017 chegamos cedo na Ilha das Campanhas, na Praia
da Armação do Pântano do Sul, e tentamos ficar bem em frente ao local
onde a Lua Cheia nasceria. Ela nasceu às 20:30, conforme efemérides, e
percebemos que estava bem mais deslocada ao norte em relação à sua
posição no inverno. Por que isso aconteceu? Como a Lua Cheia está em
oposição ao Sol, na época do verão vemos o Sol se pôr próximo ao
sudoeste enquanto que a Lua Cheia nasce próximo do nordeste. Se fosse
uma Lua Cheia ocorrendo no solstício de verão, ela nasceria um pouco
mais na direção norte. É muito mais fácil entender o movimento do Sol na
esfera celeste do que o da Lua. Isso acontece porque a órbita da Lua é
inclinada em cerca de 5° (graus) em relação à órbita terrestre, fazendo com
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que uma Lua Cheia não nasça num mesmo azimute de um ano para o
outro. Você pode fazer essa experiência. Comece por anotar os
movimentos do Sol durante um ano. Após anotações você perceberá que é
possível calcular onde o Sol nascerá, no horizonte, em determinada época
do ano. Com a Lua é diferente. Tomemos como exemplo uma Lua na fase
Cheia, em relação a linha do horizonte e perceberemos que para ocorrer
outra fase cheia, aproximadamente no mesmo local demorará bem mais
tempo porque o plano de órbita da Lua gira, provocando essa variação na
direção em que ela nasce de um ano para o outro. Claro que é possível
calcular a posição certa se levarmos em consideração o plano orbital da
Lua. Kepler de Oliveira comenta que “o plano orbital não é fixo,
movendo-se de maneira tal que seu eixo descreve um círculo completo em
torno do eixo da eclíptica num período de 18,6 anos. Esta rotação para
oeste do plano orbital da Lua ocorre pela força diferencial exercida pelo
bojo equatorial da Terra, causado pela rotação da Terra”.

Caso more em uma cidade do litoral aprecie o espetáculo da Lua Cheia
nascendo no horizonte no mar. É de graça e lembre-se de que até mesmo
os povos antigos conseguiram deixar registros sobre essas direções em
estruturas de pedras alinhadas. Todos
que estavam presentes na noite
enluarada ficaram maravilhados e
uma grande maioria deixou esse
momento registrado por meio de
fotografias. Com certeza, a Lua Cheia
é bela e causa forte impacto visual.
Margarete Jacques Amorim
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Referência:
OLIVEIRA FILHO, Kepler e SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira. Astronomia e
Astrofísica. 3. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2013.

Andrés Posada Arango
Un enamorado más de la Astronomia
Las regiones montañosas de Antioquia, en Colombia, durante el siglo XIX
poseían pocas posibilidades para ejercer carreras pertenecientes a las
ciencias naturales, existía por el contrario medicina, sacerdocio o abogacía.
Quién para esa época quisiese estudiar o profundar en el conocimiento
natural, tendría que hacerlo en paralelo a las disciplinas
antes
mencionadas, es por ello que muchos de los científicos colombianos
fueron sacerdotes, médicos y abogados. Fue el caso del médico Andrés
Posada Arango, quien en el prologo de su libro Estudios Científicos
confiesa haber elegido la medicina para poder sustentarse económicamente
por su falta de patrimonio, además que dice que su gran pasión fueron las
ciencias naturales. Veamos algunos de sus escritos sobre astronomía y
dejémonos contagiar por su entusiasmo.
En el capítulo titulado Astronomía, Posada escribe “Ningún objeto ha
llamado la atención del hombre, desde los primitivos tiempos, desde la
cuna de la humanidad, como esa bóveda infinita, tachonada de estrellas,
que sirve de dosel; y nada en efecto, invita más al estudio, a la
contemplación del no-yo, o sea
de ese inúmero conjunto de
maravillas que forman el mundo
exterior”. Posteriormente invita a
pensar en el primer planeta
visible, la Tierra. ¿Cómo está
ubicada la Tierra? ¿Quién la
sostiene? ¿Cómo están paradas
las personas que viven en las
antípodas?
Su artículo dedicado a la Tierra
responde a las preguntas, dice el
escritor Antioqueño: “La Tierra
es una gran bola o esfera suelta
en el espacio, sin que la sostenga
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ningún apoyo material. Sus habitantes están dispuestos en la superficie, de
manera que cuando, respecto de un punto del cielo, los unos están con la
cabeza para arriba, hay por debajo otros en posición inversa, es decir,
con la cabeza para abajo; y sin embargo éstos no se caen, porque los
cuerpos no pesan hacia fuera, hacía la atmósfera, sino hacia el centro de
la tierra”.
Sugiere luego una actividad experimental para ejemplificar la acción
gravitatoria sobre los cuerpos en la superficie terrestre. “Sucede entonces
lo mismo que si paráramos unos muñequillos de pies de hierro sobre una
esfera de arcilla, por ejemplo, que tuviera en su centro un poderoso imán,
pues aunque las figurillas de por debajo quedaran colgando, no se
caerían, porque la atracción que las llama hacia el centro, las retendría
aplicadas contra la superficie”. Y qué pasaría si abriéramos un hueco
hasta el otro lado de la Tierra como sugieren algunos dibujos animados o
como soñamos al jugar con un globo terráqueo.
Según el autor “Si aquí, en Medellín, hiciéramos un hoyo vertical que
pasara por el centro de la Tierra y siguiera para abajo hasta atravesarla
del todo, iríamos a salir a la isla de
Sumatra, cerca de la China, y resultaría
que los habitantes de ella estarían,
respecto de nosotros, con los pies para
arriba: de esa posición de pies es de
donde viene la denominación de
antípodas, con que se designa a los que
con relación a otros se hallan en
dirección diametralmente opuesta”. Aquí
pues, son presentadas algunos de los
argumentos por los que la astronomía
generó y genera continuamente adeptos,
apasionados, enamorados y curiosos.
Ricardo Gutierrez Garcés
Referencias:
Estudios científicos del doctor Andres Posada: Con algunos otros escritos suyos
sobre diversos temas y con ilustraciones ó grabados. Editor C.A. Molina, 1909.
Imagen
https://www.youtube.com/watch?v=y3BkaBjm52o

21

Ainda não possui o Anuário Astronômico Catarinense – 2017?
Os leitores certamente notaram
diversos artigos citando várias
vezes o “Anuário Astronômico
Catarinense”. De fato, 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.
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. Apesar de todas essas qualificações o leitor ainda não possui
tal ferramenta? Pois o livro está disponível para aquisição por meio do
website do autor: http://costeira1.rg10.net ou pelo e-mail:
costeira1@yahoo.com. Ele também é adquirido durante os Encontros do
NEOA-JBS, às quintas-feiras, nos dias 9 e 16 de fevereiro.
30 anos da Supernova 1987A
Neste mês completamos 30 anos desde a descoberta e observação de um
evento cósmico de elevada importância na Astronomia: a explosão da
estrela anteriormente identificada como Sanduleak –69° 202, num evento
que ficou catalogado como Supernova 1987A. Em Santa Catarina o objeto
foi observado e registrado por Avelino Alves. Publicamos um artigo no
Boletim Observe! Fevereiro de 2012 trazendo mais informações sobre esse
fenômeno. (AA)
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Relatório de observação (dezembro de 2016 - janeiro de 2017)
[Dados até 24 de janeiro de 2017]
Sol – manchas solares: recebemos 23 registros de A. Amorim, 1 registro de Ricardo
Gutierrez, 82 registros acumulados de Diego de Bastiani, 20 registros de Frederico
Funari (São Paulo/SP) e 20 registros de Walter Maluf (Monte Mor/SP). Ao lado
temos o gráfico do número de Wolf desde janeiro de 2010.

Asteroide – A. Amorim
fez 3 estimativas de brilho
de 4 Vesta. Diego de
Bastiani fotografou a
região do céu onde se
encontrava o asteroide 4
Vesta em 21, 22 e 24 de
janeiro de 2017 (imagem
ao lado).
Ocultação – No dia 15 de
janeiro de 2017 A.
Amorim
registrou
o
reaparecimento de Regulus após a ocultação dessa estrela pela Lua. Breno Giacchini
reduziu esse dado chegando aos seguintes valores:
File name
: 20111030_Lunar_Alexandre_Amorim_ILOC2008.dat
Reduction date : Monday, January 16, 2017
Ephemeris
: DE430 (1550/2650), DE422 (-2999/3000)
Telescopes:
Aperture
Longitude
Latitude
Alt
#
cm
o '
"
o '
"
m
A
7
- 48 32 38.9
-27 39 38.6
4
ref Tel Observer
Star No.
y m d h m
s
PhGrMrCeDb
001 A A. Amorim
R
1487 2017 1 15 4 14 19.8
RD
K 1
Mean residual of events involving single stars: -0.05"

O-C
-0.05
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Estrelas variáveis – A. Amorim realizou 52 registros de 17 estrelas.
Vênus – A. Amorim observou esse planeta na época de sua dicotomia usando um
refrator 60mm f/13 e ocular de 4mm e preparou os seguintes esboços:

07 jan 2017
21:45 TU

08 jan 2017
16:20 TU

Ricardo Gutierrez e Cindy Estrada fizeram
esboços de Vênus em 24 de janeiro de 2017
entre 19:00 e 19:15 TU, usando um refrator
de 60mm f/13 e ocular de 20mm. A
orientação é a mesma daquelas anotadas
por A. Amorim.

20 jan 2017
22:35 TU

Cindy Estrada

21 jan 2017
18:10 TU

Ricardo Gutierrez

EVENTOS e PALESTRAS
Encontros do NEOA-JBS
Na quinta-feira, 9 de fevereiro, às 17:40, o NEOA-JBS retorna seu
encontro semanal destacando informações sobre o Eclipse Penumbral. Já
no dia 16 de fevereiro o tema principal é sobre o Eclipse Anular do Sol.
Mais informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
V Encontro de Física e Astronomia da UFSC
Esse evento ocorre em Florianópolis de 20 a 24 de fevereiro de 2017, na
UFSC. Mais informações no website: http://encontro.pgfsc.sites.ufsc.br.
Palestras do Grupo de Estudos de Astronomia
A partir de 10 de março o GEA inicia sua programação de palestras no
Planetário da UFSC. Mais informações no website: http://www.gea.org.br.
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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://www.enastro.com.br.
63º Curso de Astronomia
O Grupo de Estudos de Astronomia de Florianópolis realizará a 63ª edição
de seu Curso de Introdução à Astronomia “Leitura do Céu e Sistema
Solar” no período de 24 de abril a 5 de maio de 2017. Inscrições abertas
após o dia 6 de março. Informações: http://www.gea.org.br/curso.html
14º Encontro Paranaense de Astronomia
Esta edição do EPAST ocorre na cidade de Pato Branco/PR entre os dias
29 de abril e 1º de maio. Informações sobre o evento serão publicadas no
website: http://www.pb.utfpr.edu.br/geastro.

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, Avelino Alves, Hélio Vital, Margarete J. Amorim, Nelson
Travnik, Ricardo Gutierrez e Rosangela Pereira (revisão). Salvo indicação
específica, as imagens foram obtidas pelos autores de cada artigo. A
distribuição deste boletim é gratuita aos integrantes e participantes do NEOAJBS. 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 por meio 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.

