Observe!
BOLETIM INFORMATIVO DO NEOA – JBS
ANO VII – NÚMERO 7 – JULHO DE 2016

EDITORIAL:
Prezados leitores,
Enfim chegamos ao mês do Simpósio de
Astronomia – desbravando o céu de Santa
Catarina, mais especificamente em Chapecó.
Então façamos planos para participar da quinta
edição desse Simpósio. Também convidamos
os leitores a prestigiar os 7 anos que o NEOAJBS completa agora em julho. Para isso
programamos uma atividade no dia 7 (do mês
7 para comemorar 7 anos...). Aproveitem os
artigos publicados nesta edição do Boletim
Observe! e tenham todos uma boa leitura!
Alexandre Amorim
Coordenação de Observações do NEOA-JBS
AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS
Julho de 2016
Mercúrio e Vênus são visíveis brevemente ao anoitecer durante a última
semana do mês. Júpiter é visível ao anoitecer. Marte é visível desde o
anoitecer até as 03:00 da madrugada. Saturno é visível até as 04:00 da
madrugada. Netuno é visível após as 21:00. Urano é visível durante a
madrugada. A luz cinérea da Lua é visível ao amanhecer entre os dias 29
de junho e 2 de julho e depois entre os dias 28 e 31 de julho. A luz cinérea
é visível ao anoitecer entre os dias 5 e 10. A seguir temos o mapa do céu
válido para o dia 15 de julho às 21:00 Horário de Brasília.
(©CartasCelestes.com).
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Dia
1
2
2
4
4
4
4
6
7
7
7
9
10

Hora Evento – Fonte: AAC 2016
4
1
13
1
8
12
22
18
0
19
19
6
18

Lua no perigeu
Aldebarã 0,5° ao sul da Lua
Mercúrio no periélio
Mercúrio 5,5° ao norte da Lua
Lua Nova
Terra no afélio
Vênus 5° ao norte da Lua
Vênus 5,5° ao sul de Pollux
Mercúrio em conjunção superior
Plutão em oposição
Regulus 2° ao norte da Lua
Júpiter 0,8° ao norte da Lua
Mercúrio 5° ao sul de Pollux
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10
11
12
13
14
16
16
16
19
23
23
26
26
27
28
29
29
30
30
30

22
22
5
2
19
2
11
20
20
1
17
3
20
9

Vênus no periélio
Quarto Crescente
Spica 5° ao sul da Lua
Lua no apogeu
Marte 7,5° ao sul da Lua
Saturno 3,5° ao sul da Lua
Urano em quadratura
Mercúrio 0,5° ao norte de Vênus
Lua Cheia
Netuno 1° ao sul da Lua
Ceres em quadratura
Urano 3° ao norte da Lua
Quarto Minguante
Lua no perigeu
Máxima atividade dos Piscis Austrinídeos
8 Aldebarã 0,3° ao sul da Lua
18 Urano estacionário
Máxima atividade dos delta-Aquarídeos do Sul
Máxima atividade dos alfa-Capricornídeos
16 Mercúrio 0,3° ao norte de Regulus

Minguante de perigeu e Crescente de apogeu
O Anuário Astronômico Catarinense 2016 nos
avisa que estamos na época da ocorrência
desse fenômeno. Quem adquiriu a edição de
2015 notou que a sua capa possui duas
imagens da Lua em quarto, porém com
tamanhos aparentes diferentes (foto ao lado).
Trata-se de uma ótima oportunidade para
detectar a diferença no tamanho aparente da
Lua no intervalo de um mês. O perigeu ocorre
cerca de 12 horas após o instante do Quarto
Minguante em 26 de julho, de modo que
recomendamos que o observador fotografe a
Lua Minguante no amanhecer do dia 27 de
julho. Já a melhor data para fotografar a Lua
Crescente de apogeu será em 10 de agosto, pois o instante do Quarto
Crescente ocorrerá cerca de 18 horas depois do instante do apogeu. O
observador deve se certificar de usar o mesmo equipamento e
configurações da câmera a fim de fazer a posterior composição das
imagens. (AA)
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Uma boa ocasião para observar Júpiter
Os leitores do Anuário Astronômico Catarinense 2016 bem como do
próprio Boletim Observe! certamente sabem que o “majestoso Júpiter”
(nas palavras de José Brazilício de Souza) esteve em oposição ao Sol no
início do mês de março. Atualmente o planeta passou da sua quadratura
(em 4 de junho) e caminha para a conjunção com o Sol em 26 de setembro.
Porém, devido ao seu tamanho aparente e aos satélites galileanos, sempre é
recompensador observarmos Júpiter. Neste mês de julho ocorre mais um
evento importante na história da exploração espacial com a chegada da
sonda norte-americana Juno ao sistema jupiteriano. O nome, obviamente, é
referência à esposa de Júpiter segundo a tradição greco-romana1. Houve
quem comentasse ironicamente a decisão de batizar a espaçonave com o
nome da deusa que encontraria seu esposo cercado de amantes: Calisto,
Ganimedes, Europa e Io. Mas, curiosidades à parte, os principais objetivos
da missão científica são: compreender a origem e evolução do planeta,
buscar informações sobre seu núcleo sólido, mapear seu campo magnético,
medir a quantidade de água e amônia nas camadas internas da atmosfera e
observar as auroras jupiterianas. Para isso a sonda orbitará Júpiter se
aproximando o mais perto possível do gigante gasoso – onde nenhuma
sonda jamais esteve. O momento oficial para o encontro de Juno com
Júpiter é calculado para 4 de julho.

1

É sempre bom lembrar que os nomes latinos Júpiter e Juno eram equivalentes aos nomes originais
gregos Zeus e Hera.
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Mas como pode o observador se envolver numa missão planetária desse
porte? Pois uma das equipes da missão Juno abre a oportunidade para a
colaboração entre astrônomos profissionais e amadores. No website oficial
encontramos essa chamada:
Astrônomos amadores podem enviar imagens telescópicas de Júpiter para
o website da missão Juno. Essas imagens são úteis para o fórum de
discussões no mesmo website, podendo auxiliar a agência espacial norteamericana nos planos da missão. Se você é um experiente astrofotógrafo
ou está apenas iniciando nessa área recomenda-se a leitura das instruções
(para enviar suas imagens) disponíveis nessa URL:
https://www.missionjuno.swri.edu/pub/e/downloads/JUNOCAM_instructions.pdf

A rigor não é de agora que missões planetárias organizadas pelas agências
espaciais usam informações de astrônomos observadores. O registro
cuidadoso feito por esses observadores e o correto envio às associações
que coletam tais dados são importantes para a rápida verificação in situ.
Mas para tal colaboração é essencial que a pessoa tenha experiência na
observação de Júpiter ou na fotografia planetária desse objeto. A simples
identificação da Grande Mancha Vermelha, por exemplo, não se limita a
consultar o programa Stellarium para saber se ela é realmente visível numa
determinada noite. Como encontramos no Anuário 2016 “a GMV deve se
situar entre as longitudes 233° e 247°, valores que devem ser informados
nos softwares planetários”. Consultando o mesmo Anuário, página 170,
notamos que as melhores noites para a observação da GMV são nos dias 2,
4, 9, 11, 16, 21, 23 e 28 de julho. Após as 20:00 (hora local) Júpiter já
alcança a altura de 30 graus e os efeitos de nossa atmosfera concorrem
para a baixa qualidade da imagem. Quanto aos eventos dos satélites
destacamos o eclipse de Ganimedes no anoitecer do dia 5 e o trânsito da
sombra de Calisto no anoitecer do dia 29 de julho. (AA)
Referências:
AMORIM, Alexandre. Anuário astronômico catarinense 2016. Florianópolis:
Edição do Autor, 2015.
Southwest Research Institute. Mission Juno. Disponível em: https://www.
missionjuno.swri.edu. Acesso em: 25 jun. 2016.
NASA. Juno. Disponível em: http://www.nasa.gov/juno. Acesso em: 25 jun. 2016.
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Terra no afélio
Segundo informação do Anuário Astronômico Catarinense 2016, agora em
4 de julho a Terra se encontra em seu afélio, isto é, no ponto mais afastado
de sua órbita em torno do Sol. Como notamos no artigo anterior, na mesma
data ocorre a chegada da sonda Juno em Júpiter. Às 13:23 HBr a Terra
situa-se a 1,0168 ua do Sol (152 milhões de km). Uma atividade
observacional sugerida é fotografar o Sol por meio de instrumentos e
filtros apropriados e, utilizando as mesmas configurações, comparar com a
imagem do Sol obtida no dia do periélio em 2 de janeiro de 2016 ou
mesmo no próximo periélio em 4 de janeiro de 2017. Mais informações
foram publicadas na edição do Boletim Observe! Julho de 2014. (AA)

Comparação entre os diâmetros aparentes do Sol quando a Terra esteve próxima do
afélio (5/jul/2015) e do último periélio (3/jan/2016).

Desafio do mês: Vênus e Mercúrio à luz do dia
Em 16 de julho os dois planetas inferiores estão em conjunção, separados
em cerca de 0,5° de modo que é possível visualizá-los no mesmo campo de
visão de um telescópio de 50 milímetros e aumentos da ordem de 30 vezes.
Nessa ocasião Mercúrio está com magnitude –1,1 enquanto Vênus brilha
em magnitude –3,9. Sem dúvida é um evento imperdível, não é mesmo?
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Só que o problema é que ocorre em plena luz do dia e com os dois astros
distantes apenas 11° do Sol. É possível discerni-los nessas condições? Sim,
mas todo o cuidado deve ser tomado devido à pequena elongação em
relação ao Sol. Mas os verdadeiros observadores estão preparados e
aceitam o desafio! Para isso, seguem as dicas para a observação do
fenômeno:
 procure observar por volta do meio-dia quando os dois planetas estão
próximos de sua passagem meridiana;
 monte seu telescópio numa posição calculada em que passados 15
minutos ele já esteja na sombra de uma edificação;
 coloque um filtro solar na abertura do telescópio e observe o Sol com
uma ocular de menor aumento (com campo de visão em torno de 2
graus);
 ajuste controle de altura do telescópio para que o disco solar fique
tangente ao limite norte do campo de visão da ocular;
 mantenha o telescópio fixo e espere 45 minutos;
 com o instrumento já livre dos raios solares, pois está na sombra, retire
o filtro solar e observe novamente: Vênus e Mercúrio devem aparecer
no campo de visão. (AA)

Conjunções lunares
Destacamos duas belas conjunções lunares que ocorrem neste mês. Já no
amanhecer dos dias 1º e 2 de julho temos o encontro da Lua com a estrela
Aldebarã e, por conseguinte, o aglomerado das Híades. A atração fica por
conta da luz cinérea, pois a Lua está menos de 15% iluminada, permitindo
a visualização das estrelas ao seu redor. No fim do mês a Lua volta a se
encontrar com os mesmos astros e de forma mais espetacular. Para os
observadores catarinenses na manhã do dia 29 de julho é possível
visualizar a Lua inserida na mesma região das Híades e distante apenas 1
grau ao norte de Aldebarã. Embora seja um evento facilmente observável a
olho nu, recomendamos o uso de binóculos 7x50 ou 10x50 para uma ótima
visualização da conjunção. No dia 15 de julho é a vez da Lua se encontrar
com Saturno e Antares. A visualização a olho nu dessa conjunção é mais
eficaz, pois os astros estão separados em cerca de 10 graus. Trata-se de
uma boa oportunidade para identificar simultaneamente o planeta Saturno
e a estrela Antares (α do Escorpião). (AA)
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Atenção às crateras lunares em julho
Desde janeiro de 2016 o Boletim Observe! usa informações do Catálogo
Brasileiro de Fenômenos Lunares combinando com as previsões
disponíveis no website do Dr. Anthony Cook para observação de crateras
que terão suas condições de iluminação similares àquelas em que foram
registradas anteriormente por astrônomos brasileiros. Para conhecer o
fenômeno relatado o leitor deve usar o Catálogo considerando que o
número do evento corresponde à Coluna 1 (Data). (AA)
2016-Jul-12, 20:55-22:46 TU, Ilum.=58%
Menelaus, evento nº 19671117, observada por Rubens de Azevedo, A.
Monghilhot, E. Leal e Jose Fernandes.
2016-Jul-13, 21:35-21:18 TU, Ilum.=67%
Littrow, evento nº 19800523, observada por Marco Petek.

Meteoros de julho
O destaque do mês fica por conta do Complexo Aquarídeo-Capricornídeo.
Tratamos desses meteoros no Boletim Observe! Julho de 2014, inclusive
publicando um pequeno mapa para localização dos principais radiantes. É
bem verdade que cada um dos radiantes desse Complexo possui baixos
valores de taxa horária zenital, porém o fato dos picos ocorrerem quase
todos na última semana de julho favorece a contemplação deles. Além
disso, a Lua na sua fase minguante interfere pouco na visualização dos
meteoros. Recomendamos a leitura das páginas 110 e 111 do Anuário
Astronômico Catarinense 2016 onde há informações interessantes sobre os
enxames dos Piscis Austrinídeos (PAU), delta-Aquarídeos do Sul (SDA)
e dos alfa-Capricornídeos (CAP). A máxima atividade dessas correntes
está calculada para os dias 28 e 30 de julho. Sobre os alfa-Capricornídeos
Ronaldo Mourão informa em seu Dicionário Enciclopédico de Astronomia
e Astronáutica que seus meteoros estão associados ao Cometa 45P/HondaMrkos-Pajdusakova. Ora, segundo o Anuário 2016 esse cometa passa
cerca de 1,52 ua da Terra agora em 28 de julho, mas essa distância por si
só não é suficiente para provocar aumento na atividade meteórica. Mas,
em virtude da passagem periélica em 31 de dezembro de 2016 e, depois,
uma maior aproximação com a Terra em 11 de fevereiro de 2017, cabe ao
observador ficar atento ao comportamento dos alfa-Capricornídeos. Além
das três correntes principais mencionadas acima, ainda temos os delta-
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Aquarídeos Boreais, iota-Aquarídeos Boreais e iota-Aquarídeos Austrais.
Cada um desses radiantes possui valores muito discretos de THZ.
Meteoros associados ao Cometa C/2015 D4 Borisov: o Anuário 2016 avisa
sobre essa possível atividade meteórica prevista para o dia 28 de julho.
Desde a publicação do Anuário 2016 não houve muito progresso no estudo
desse caso. O possível radiante situa-se próximo da estrela omicron
Columbae e está disponível acima do nosso horizonte a partir das 02:30
HBr. O observador que acompanhar os meteoros do Complexo AquarídeoCapricornídeo durante a madrugada do dia 28 de julho deve prestar
atenção caso apareçam alguns exemplares vindos da Constelação da
Pomba. O último estudo mostra que talvez apenas em 2017 e 2029 possa
haver, de fato, atividade meteórica associada ao Cometa Borisov. Porém, é
prudente manter a vigilância mesmo agora em 2016, mesmo que nenhum
componente seja detectado. (AA)
Referências:
International Meteor Organization, 2016 Meteor Shower Calendar. Disponível em
http://www.imo.net/files/data/calendar/cal2016.pdf. Acesso em: 01 jun. 2016.
AMORIM, Alexandre. Anuário Astronômico Catarinense 2016. Edição do Autor:
Florianópolis, 2015.
MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Dicionário enciclopédico de astronomia e
astronáutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008. 961 p.

Cometa C/2013 X1 Pan-STARRS
O brilho desse cometa tem seguido aproximadamente aquela previsão
publicada no Anuário 2016. Durante o mês de junho o diâmetro da coma
foi avaliado em cerca de 15 minutos de arco e seu brilho total em torno de
magnitude 6,5. A sua maior
aproximação com a Terra, a
saber, 96 milhões de km, ocorreu
no dia 21 de junho. Durante o
mês de julho o cometa é visível
logo ao anoitecer com magnitude
7 e localizado na constelação de
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Altar. No dia 2 de julho ele está em conjunção com os aglomerados
abertos NGC 6200 e NGC 6204, ambos situados em Altar. Entre 3 e 7 de
julho o cometa atravessa a parte norte da constelação da Régua (Norma).
Entre 8 e 15 de julho ele se situa na constelação do Lobo, passando
próximo das estrelas gamma Lupi e delta Lupi. A partir do dia 10 de julho
a Lua Crescente passa a interferir na visibilidade do cometa e assim segue
até 22 de julho. Durante a segunda quinzena do mês o astro permanece na
parte norte da constelação do Centauro. Espera-se que ele ainda esteja
brilhando na 9ª magnitude na última semana de julho, de modo que
instrumentos com abertura superior a 100 milímetros são recomendados
para uma boa visualização no fim do mês. Será que o observaremos nas
noites do Simpósio Catarinense de Astronomia? Abaixo temos um mapa
com a trajetória aparente do cometa ao longo deste mês. (AA)
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Curso de preparação para a XIX OBA
No período de 11 de fevereiro a
12 de maio de 2016 o NEOA-JBS
promoveu um curso preparatório
para a XIX Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica
(XIX OBA), voltado para os
alunos regularmente matriculados
no IFSC – Campus Florianópolis.
Embora as aulas tivessem como
objetivo principal preparar os
alunos para a prova de Nível 4,
era possível qualquer interessado assistir às aulas, mesmo de outros
colégios, bastando preencher uma ficha de inscrição na Sala do NEOAJBS ou no DALTEC (Assessoria de Física). As aulas foram ministradas
pelo Professor Éverson Vargas, do Clube de Astronomia Desterro, e
realizadas todas as quintas-feiras na Sala nº 115, bloco central, IFSC –
Campus Florianópolis, das 17:35 às 19:00. Éverson conseguiu atrair
bastantes jovens para a Astronomia e elaborou uma apostila baseada no
conteúdo programático para esta
edição da Olimpíada, conforme
regulamento no website da OBA.
Uma vez por mês o curso
preparatório oferecia aula prática de
observação e orientações sobre uso
de instrumentos astronômicos, com
Alexandre Amorim, da Coordenação
de Observações do NEOA-JBS.
Reconhecemos a influência das
provas da OBA no aumento do
número de alunos e na frequência aos
dias de observação visual. O Boletim
Observe! Junho de 2016 mostra
alunos, atraídos à Olimpíada,
participando pela primeira vez nos
registros do trânsito de um planeta na
frente do Sol. Estamos nos referindo
ao Trânsito de Mercúrio ocorrido em
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9 de maio de 2016. Gostaríamos de mencionar também as explicações
práticas, que foram dadas em complementação ao curso, sobre a
construção de um relógio solar, montado com um simples gnômon. Essa
tarefa foi coordenada por Adair Cardozo que apontou o gnômon ao norte,
a partir das 9 horas do dia 5 de junho, marcando os graus e horas. As
medições do cálculo da sombra e do comprimento foram executadas pelo
professor Éverson Vargas e pelo aluno Filipe Carvalho.
O céu nublado durante a
tarde impediu a segunda
medição da sombra. A
determinação
do
norte
topográfico foi realizada na
segunda-feira, 9 de maio,
aproveitando a atividade da
observação do Trânsito de
Mercúrio. No dia 13 de maio
de 2016 houve a aplicação da
prova teórica da 19ª edição
da OBA na Sala Multimídia 3 (SMM3) do Departamento de Eletrônica. O
que os alunos acharam da prova? Alguns comentaram que estava dentro do
esperado: nos moldes das anteriores. Outros a acharam mais fácil do que a
anterior e gostaram especialmente das dicas, dentro do conteúdo da prova,
que ajudaram a sanar muitas dúvidas. Mesmo antes do encerramento do
curso os alunos já haviam decidido pela continuação das aulas de
Astronomia, de forma periódica e com temas variados, todas às quintasfeiras, entre 17:40 e 19:00, no mesmo local. Esse convite é estendido a
todos!
Margarete Jacques Amorim
7 de julho: Aula Especial de Astronomia
O NEOA-JBS promove reuniões semanais chamadas “Aulas de
Astronomia”. Elas são realizadas normalmente às quintas-feiras, na Sala
115 – Bloco Central, IFSC Florianópolis, entre 17:40 e 19:00 com temas
variados. Em virtude do encerramento do primeiro semestre letivo de
2016, neste mês de julho teremos apenas a reunião na quinta-feira, 7 de
julho, alusiva à comemoração dos 7 anos do NEOA-JBS. Na oportunidade
serão apresentadas informações diversas sobre a trajetória do NEOA-JBS
desde sua criação em 2 de julho de 2009 até o presente ano.
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NEOA-JBS visita o Planetário da UFSC
Mostrando mais uma vez sua peculiar camaradagem a equipe do Planetário
da UFSC recebeu vários integrantes do NEOA-JBS e alunos do IFSC para
uma sessão especial: treinamento do jovem Lucas Camargo da Silva para a
OLAA 2016. A princípio a sessão era reservada apenas para o aluno e um
coordenador do NEOA-JBS, porém o Planetário autorizou a presença de
uma pequena assistência desde que, é claro, não interferisse no andamento
da programação. A fim de treinar o representante catarinense na OLAA
2016, que será realizada em outubro deste ano em Córdoba (Argentina), a
Coordenação de Observações do NEOA-JBS elaborou um roteiro com
quatro rodadas de perguntas:
Instruções ao planetarista: desabilitar as funções de pontos cardeais, nome e figuras de
constelações, nomes de estrelas e nomes de planetas. Acionar esses rótulos somente depois do
aluno responder a pergunta do mediador.
Instruções ao mediador: fazer as perguntas selecionadas. Orientar o planetarista sobre o roteiro
de configurações. Solicitar ao planetarista rotular os objetos selecionados após as respostas.
Primeira rodada
Planetarista: configura o planetário para as coordenadas de uma determinada localidade.
Mediador solicita que o planetarista acelere um pouco o tempo para ver o anoitecer.
Pergunta ao aluno: mostre os pontos cardeais.
Pergunta ao aluno: você consegue identificar em que hemisfério terrestre estamos?
Pergunta ao aluno: como chegou a essa resposta?
Pergunta ao aluno: você consegue avaliar aproximadamente a latitude nesse momento?
Pergunta ao aluno: como chegou a essa resposta?
Pergunta ao aluno: qual é a trajetória aproximada da Eclíptica?
Pergunta ao aluno: como chegou a essa resposta?
Pergunta ao aluno: qual é a trajetória aproximada do Equador Celeste?
Pergunta ao aluno: como chegou a essa resposta?
Pergunta ao aluno: consegue identificar alguns planetas disponíveis?
Pergunta ao aluno: mostre as constelações zodiacais disponíveis nesse momento.
Mediador: olhemos para a direção Norte.
Planetarista: aciona os limites de uma constelação (mas não o seu nome).
Pergunta ao aluno: Que constelação é essa?
Mediador: faz uma série de perguntas para identificação das constelações em torno do Polo
Celeste e suas estrelas principais.
Planetarista: aciona nomes e figuras das constelações conforme o aluno vai respondendo.
Segunda rodada:
Planetarista: aciona as linhas da Eclíptica, Equador Celeste e Meridiano local.
Planetarista: acelera o tempo até a intersecção do Equador Celeste com a Eclíptica transitar o
Meridiano local.
Pergunta ao aluno: Qual é o nome dessa intersecção entre o Equador Celeste e a Eclíptica?
Pergunta ao aluno: Qual é o valor da Ascensão Reta para esse ponto?
Pergunta ao aluno: Em que constelação esse ponto está localizado atualmente?
Mediador: aponta para algumas estrelas no poente.
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Pergunta ao aluno: Qual é o valor aproximado da Ascensão Reta para esta região?
Mediador: aponta para algumas estrelas no nascente.
Pergunta ao aluno: Qual é o valor aproximado da Ascensão Reta para essa outra região?
Pergunta ao aluno: como chegou a essas duas respostas da Ascensão Reta?
Terceira rodada:
Planetarista: configura o céu para as coordenadas de uma segunda localidade.
Pergunta ao aluno: você consegue identificar em que região da superfície terrestre estamos?
Pergunta ao aluno: você consegue avaliar aproximadamente a latitude nesse momento?
Pergunta ao aluno: como chegou a essa resposta?
Pergunta ao aluno: qual é a trajetória aproximada da Eclíptica?
Pergunta ao aluno: qual é a trajetória aproximada do Equador Celeste?
Planetarista: configura o céu para as coordenadas para uma terceira localidade.
Pergunta ao aluno: você consegue identificar em que hemisfério terrestre estamos?
Pergunta ao aluno: você consegue avaliar aproximadamente a latitude nesse momento?
Pergunta ao aluno: como chegou a essa resposta?
Pergunta ao aluno: qual é a trajetória aproximada da Eclíptica?
Pergunta ao aluno: qual é a trajetória aproximada do Equador Celeste?
Quarta e última rodada:
Planetarista: configura o céu para as coordenadas do local da OLAA.
Pergunta ao aluno: você consegue identificar em que hemisfério terrestre estamos?
Pergunta ao aluno: você consegue avaliar aproximadamente a latitude nesse momento?
Pergunta ao aluno: qual é a trajetória aproximada da Eclíptica?
Pergunta ao aluno: qual é a trajetória aproximada do Equador Celeste?
Pergunta ao aluno: qual é a posição aproximada do Polo Celeste?
Mediador: a partir deste momento o aluno é perguntado sobre várias constelações e seus destaques
principais.
Planetarista: aciona os nomes de constelações e estrelas após as respostas do aluno ou quando
solicitado pelo mediador.

A equipe do Planetário da UFSC recebeu o NEOA-JBS em 9 de junho de 2016.
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Lua Cheia no Solstício de Inverno
O instante da Lua Cheia no mês anterior teve a peculiaridade de ocorrer no
mesmo dia do Solstício de Inverno para o hemisfério sul, a saber, em 20 de
junho. Esse fenômeno é periódico e está primeiramente relacionado com o
ciclo lunar ou metônico. Explica Godofredo Schrader em seu Compêndio
de Cosmografia: “as fases da lua se repetem todos os 19 anos nas mesmas
datas. O período de 19 anos chama-se por isso ciclo lunar”. O mesmo
autor acrescenta: “o ciclo de 19 anos, que contém 235 lunações, e no qual
as luas cheias e novas se repetem no mesmo dia do ano, como no ciclo
precedente, foi estabelecido por Meton 433 a.C.”. Consultando as
efemérides notamos que no período de 200 anos, entre 1900 e 2100,
ocorrem 15 combinações entre a Lua Cheia e o Solstício de Junho.
Apresentamos a tabela abaixo com os resultados obtidos:
Ano
1910
1929
1948
1967
1978
1986
1997
2016
2035
2054
2062
2073
2081
2092
2100

Solstício
22 jun 07:48
21 jun 22:00
21 jun 12:10
22 jun 02:22
21 jun 18:09
21 jun 16:29
21 jun 08:19
20 jun 22:33
21 jun 12:32
21 jun 02:46
21 jun 01:10
20 jun 17:06
20 jun 15:15
20 jun 07:14
21 jun 05:31

Lua Cheia
22 jun 20:12
22 jun 04:15
21 jun 12:54
22 jun 04:57
20 jun 20:30
22 jun 03:42
20 jun 19:09
20 jun 11:02
20 jun 19:37
20 jun 03:42
21 jun 21:43
19 jun 18:44
21 jun 07:32
19 jun 16:56
22 jun 01:11

Condição de visibilidade
Mesma data no Brasil
Mesma data no leste da África, Ásia e Oceania
Mesma data no Brasil
Mesma data na Europa, África, Ásia e Oceania
Mesma data no Irã, Afeganistão, Paquistão e Índia
Mesma data no Extremo Oriente e Oceania
Mesma data no Extremo Oriente e Oceania
Mesma data no Brasil, Américas e Europa
Mesma data no Extremo Oriente e Oceania
Mesma data no Brasil (fuso de Brasília)
Mesma data na Europa, África, Ásia e Oceania
Mesma data na Índia
Mesma data no Japão e Oceania
Mesma data na Oceania
Mesma data no Brasil

Todos os horários estão em Tempo Universal. Em negrito destacamos
aqueles eventos visíveis no Brasil. As datas marcadas pela cor cinza
pertencem a um mesmo ciclo lunar, a saber:
1º ciclo: 1910, 1929, 1948, 1967, 1986, 2062, 2081 e 2100.
2º ciclo: 1978, 1997, 2016, 2035, 2054, 2073 e 2092.
Ambos os ciclos possuem anos em que não houve coincidência dos
instantes numa mesma data calendar e por isso não incluímos na tabela. Os
anos faltantes são:
Do 1º ciclo: 2005, 2024 e 2043.
Do 2º ciclo: 1902, 1921, 1940 e 1959.
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Em Florianópolis/SC, o NEOA-JBS e
o IMMA organizaram uma atividade
simples de observação simultânea do
ocaso do Sol e do nascer da Lua
Cheia, segunda-feira, 20 de junho
durante a 34ª Caminhada Arqueoastronômica. Às 16:00 um grupo de
20 pessoas iniciou a trilha cujo ponto
de encontro foi na sede do IMMA
(Fortaleza da Barra da Lagoa). Cerca
de 30 minutos depois todos já
estavam no cume do morro onde
conheceram os principais alinhamentos rochosos disponíveis naquele
local. Aos poucos outros participantes
se juntaram ao grupo principal totalizando cerca de 35 pessoas. Uma
pequena bruma atrasou a saída da Lua em 1 minuto, mas não impediu a
observação desse belo fenômeno. Ela surgiu bem alaranjada e achatada
devido aos efeitos típicos de nossa atmosfera. Como vimos na tabela da
página anterior a próxima oportunidade para testemunharmos uma Lua
Cheia na mesma data do Solstício de Junho aqui no Brasil será em 2054.

Referências:
SCHRADER, Godofredo. Compêndio de cosmografia e geografia geral para o 5º
ano ginasial. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1933.
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NEOA visita a Escola Batista Pereira
Na sexta-feira, 20 de maio de
2016, às 17:30, estivemos na
Escola Batista Pereira, no
Ribeirão da Ilha, Florianopolis/SC, para uma sessão de
observação e apresentações
sobre instrumentos astronômicos. A aula consistiu em
explicações sobre binóculos
e telescópios. O Coordenador de Observações do
NEOA-JBS,
Alexandre
Amorim, começou a aula por mostrar aos alunos e pais, os componentes de
uma luneta. Primeiramente identificou a objetiva, lente da parte da frente,
que serve para coletar os raios luminosos. Depois partiu para as oculares,
lentes da parte traseira do instrumento, mostrando que oculares de valores
diferentes proporcionam aumentos distintos. Por exemplo, no
Galileuscópio, uma ocular de 20 mm produz 25 vezes de aumento, ou seja,
a imagem é ampliada 25 vezes, ideal para observar a Lua; já uma ocular de
10 mm, oferece um aumento de 50 vezes. Conforme eram trocadas as
oculares, mais detalhes eram notados no objeto. No entanto, ficou notório
que o maior aumento diminui a luminosidade da imagem e dificulta a
visualização. Patrick Ribeiro, integrante de nossa equipe, levou seu
telescópio newtoniano de 150 mm e com ele conseguimos mostrar como
esse instrumento aumenta o tamanho dos objetos. Assim foi fácil expor a
diferença entre telescópios refratores (lunetas, que usam lentes como
objetivas) e refletores (que
utilizam
espelhos).
A
professora Simone Ribeiro,
bióloga
acostumada
a
manusear
microscópios,
mencionou
também
as
oculares e objetivas como
componentes
de
seu
instrumento de trabalho.
Tanto nos microscópios
como nos telescópios as
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objetivas captam a luz e as oculares aumentam a imagem. A diferença está
no tamanho dessas lentes uma vez que um microscópio não precisa de
grande objetiva, pois ele capta a luz de uma área pequena e próxima,
enquanto o telescópio necessita de uma grande objetiva para captar a luz
de um objeto distante e a ocular ampliará a imagem, trazendo-a ao alcance
da visão do observador.
Às vezes a chuva atrapalha
nossas visitas, mas sempre
aplicamos um “plano B”: as aulas
são ministradas no pátio interno
do colégio, incentivando todos a
observar o céu e saber que
instrumentos usar para mirar os
astros celestes. Agradecemos à
Diretora Simone Vargas e à
professora Simone Ribeiro pela
excelente receptividade!
Margarete Jacques Amorim

IMO precisa de voluntários
O trabalho da IMO (International Meteor Organization) é feito
inteiramente por voluntários cuja ajuda é muito valiosa. É possível auxiliar
a IMO mesmo realizando pequenas tarefas. Se você estiver disposto a nos
ajudar, por favor, envie um e-mail para cis.verbeeck@scarlet.be e
mencione em que tarefa gostaria de auxiliar. Veja alguns exemplos:
 escrever artigos para o novo website da IMO;
 comentar postagens no website da IMO;
 corrigir páginas no website da IMO;
 atuar como webmaster do website da IMO: coordenando os demais
editores ou certificando de que as páginas estão funcionando;
 editar um ou dois artigos anualmente para a WGN, a Revista da IMO;
 revisar artigos para a revista WGN;
 responder perguntas de iniciantes e para ampliar a seção FAQ.
Mais informações estão no website: http://www.imo.net/node/1683.
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Livro: Um cavalo sem nome
Esse é o segundo livro escrito por
Adolfo Stotz Neto, presidente do
Grupo de Estudos de Astronomia
(GEA). Em 2015 Adolfo foi
contemplado com o Prêmio Brazilício
“em reconhecimento ao seu trabalho
no ensino, pesquisa e divulgação da
Astronomia no Estado de Santa
Catarina”. Nas palavras do escritor
Paulo Sá Brito, “Adolfo nos apresenta
um mundo fascinante... torna fáceis e
acessíveis
conhecimentos
que,
aparentemente, só seriam compreendidos pelos iniciados. E tem o poder de
despertar nos leitores uma curiosidade
que está sempre latente, porque para
nós, leigos, o mundo dos planetas, dos
satélites, dos cometas, das galáxias é tão misterioso e enigmático que o
consideramos impenetrável”. Aqueles acostumados a textos científicos
devem considerar que esse livro possui texto em prosa (ou contos e
crônicas, segundo outros autores). O livro está disponível para
aquisição por meio do website da Editora Pandion:
http://www.editorapandion.com/um-cavalo-sem-nome.

Adquira os 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
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Relatório da AAVSO 2014-2015
A AAVSO (American Association of Variable Stars Observers) divulgou
o Relatório referente ao período 2014-2015 mostrando a lista de
observadores que enviaram registros para essa associação. 23 (vinte e três)
brasileiros enviaram 2.289 registros para a AAVSO no período citado,
sendo que quatro deles pertencem ao NEOA-JBS. A relação dos
observadores brasileiros e respectivos registros está abaixo. A todos eles
desejamos nossas sinceras congratulações. (AA)
Código
ACN
AJT
ARL
AJC
AAX
AMG
CLUB
CADA
DEFA
FFAD
GED
HJX
JNDB
KMY
PLA
PRVA
PJGA
RFP
SBN
SDMA
SJCA
SWQ
VJXA

Nome
Carlos A. Adib
José Agustoni
Romualdo Alencar Caldas
João Marcos Almeida
Alexandre Amorim
Margarete J. Amorim
Lucas Camargo da Silva
Adair Cardoso
Everaldo Faustino
F. Feijó
E. Gonçalves
Juan Hodar Muñoz
N. Dias Cavalcante
Marcelo Kaczmarech
Antônio Padilla Filho
R. Pereira
Juliana Pontes
Paulo Reis Fernandes
Adriano Silva Barros
Denise Selmo
J. Silva
Willian C. de Souza
J. Valle

Registros
276
2
5
13
1489
4
24
12
2
23
6
5
2
1
172
20
53
64
17
12
2
82
3

Relatório de observação (maio - junho de 2016)
[Dados até 24 de junho de 2016]
Estrelas variáveis – A. Amorim fez 103 estimativas de 42 estrelas.
Cometas – C/2013 X1: A. Amorim fez 10 observações.
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Sol – manchas solares: recebemos 12 registros de A. Amorim e 8 registros de Walter
Maluf (Monte Mor/SP). Abaixo temos o gráfico do número de Wolf desde janeiro de
2010.

Lua – A. Amorim acompanhou o
início da iluminação no interior
da Cratera Ptolomeu em 12 de
junho de 2016, entre 20:30 e
21:40 TU. Mais uma vez
confirmou-se a repetição daquele
evento observado primeiramente
por Nelson Travnik em abril de
1970. Às 20:38 (Col. = 1,6°) era
possível discernir um pequeno
ponto brilhante na região centrosul do interior da cratera por
meio de refrator 60mm f/12,
ocular de 25mm. Às 20:51 (Col.
= 1,8°) já se distinguia um
pequeno traço na mesma posição,
evidenciando o facho de luz
solar. Às 21:08 (Col. = 1,9°)
inicia a iluminação bem no
centro da cratera, porém de aspecto mais “nebuloso” do que o facho do centro-sul. Às
21:17 (Col. = 2,0°) já era possível discernir quatro fachos de luz solar, de modo que
às 21:40 (Col. = 2,2°) eram bem evidentes. Várias fotografias foram obtidas por meio
do refrator de 70mm f/10 + Canon 1100D. Apresentamos uma imagem tirada às
21:22 TU (Col. = 2,0°).
Ocultação – A. Amorim cronometrou o desaparecimento da estrela 74 Geminorum
provocado pela Lua em 7 de junho de 2016 às 21:11:15,317 TU.
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Meteoros – A. Amorim acompanhou a atividade dos Arietídeos (ARI) em 2 (duas)
datas: 8 e 9 de junho de 2016. Num total de 2,3 horas de observação foram
identificados apenas 2 meteoros do enxame principal na segunda data. Por outro lado,
na primeira data foi detectada uma quantidade significativa de meteoros associados
ao Antélio num intervalo de apenas 1 (uma) hora.
Cronometragens – A. Amorim realizou 10 cronometragens do trânsito do disco da
Lua Cheia em 20 de junho de 2016. O tempo médio foi de 134,1 segundos e o
diâmetro aparente calculado foi de 1846,3 segundos de arco. O valor O–E obtido foi
+21,02”.
ERRATA
Reproduzimos a imagem de Júpiter obtida em
2016-04-20 às 23:22 TU. Orientação padrão da
ALPO (Sul para cima). Na edição de Maio de
2016, página 29 a imagem aparecia invertida
(i.e. fora do padrão ALPO).

EVENTOS e PALESTRAS
30 de junho: Dia do Asteroide
O NEOA-JBS participa das atividades mundiais relacionadas ao Dia do
Asteroide na quinta-feira, dia 30 de junho com apresentações voltadas ao
tema. Informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
NEOA visita
Neste mês programamos visitas às seguintes escolas em Florianópolis:
1º de julho – Escola Brigadeiro Eduardo Gomes (Campeche)
6 de julho – Escola da Fazenda (Rio Tavares)
Mais informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
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EVENTOS e PALESTRAS
7 de julho: Aniversário do NEOA-JBS
Como citado na página 12 o NEOA-JBS completa 7 anos de existência e
realizaremos uma atividade especial das 17:40 às 19:00 no IFSC. Mais
informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
21 de julho: Palestra em Chapecó/SC
O Espaço Astronomia (UDESC Chapecó) promove a palestra “Ensinando
Astronomia: importância e particularidades” a ser proferida pelo Prof.
Rodolfo Langhi (UNESP-Bauru). O evento é no Centro de Cultura e
Eventos “Plínio Arlindo de Nês” às 19:00. As inscrições encerram no dia
30 de junho e são feitas exclusivamente por meio do website:
http://espacoastronomiaudesc.blogspot.com.br.
V Simpósio Catarinense de Astronomia
Ocorre em Chapecó/SC nos dias 22 e 23 de julho. As inscrições dos
participantes-ouvintes encerram em 1º de julho. Mais informações sobre o
evento estão disponíveis no website oficial: http://scastro.pe.hu.
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website: http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com.
IV Semana Acadêmica de Física
Ocorrerá em Florianópolis/SC nos dias 15 a 19 de agosto. Inseridos na
programação há trabalhos e mini-cursos envolvendo Astronomia. Mais
informações no website oficial: http://saf.sites.ufsc.br/2016.
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, Margarete J. Amorim 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.

