Observe!
BOLETIM INFORMATIVO DO NEOA – JBS
ANO VII – NÚMERO 10 – OUTUBRO DE 2016

Brazilício voltou às escolas! Não apenas como uma nota sobre a melodia
do Hino de Santa Catarina, mas por meio de um projeto do jornal Diário
Catarinense voltado para alunos do ensino fundamental. Se você ainda não
leu a reportagem sobre José Brazilício de Souza, acesse o nosso website:
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa/13ago2016.html
E aproveitem a leitura da presente edição, sempre recheada de assuntos
observacionais interessantes.
Alexandre Amorim
Coordenação de Observação Astronômica do NEOA-JBS
AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS
Outubro de 2016
Vênus, Marte e Saturno são visíveis ao anoitecer. Netuno é visível até as
04:00 da madrugada. Urano é visível durante toda a noite. Júpiter é visível
brevemente ao amanhecer durante a última semana do mês. Mercúrio tem
sua visibilidade prejudicada em virtude de sua elongação ocidental
desfavorável. A luz cinérea da Lua é visível ao anoitecer entre os dias 2 e 7
e ao amanhecer entre os dias 24 e 28. A seguir temos o mapa do céu válido
para o dia 15 de outubro às 20:00 Horário de Brasília. (©CartasCelestes.com).
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Dia
2
3
4
6
7
8
9
9
10
11
13
15
15

Hora Evento – Fonte: AAC 2016
4
17
8
5
17
2
8
6
2
8
21:27

Spica 5,5° ao sul da Lua
Vênus 5° ao sul da Lua
Lua no apogeu
Saturno 3,5° ao sul da Lua
Plutão em quadratura
Máxima atividade dos Draconídeos
Quarto Crescente
Marte 7° ao sul da Lua
Máxima atividade dos delta-Aurigídeos
Mercúrio 0,8° ao norte de Júpiter
Netuno 1° ao sul da Lua
Urano em oposição
Ocultação de HIP 83684 por 7 Iris

3

16
16
16
18
19
21
21
21
22
24
25
26
27
28
29
29
29
30
30
31
31

1 Urano 2,5° ao norte da Lua
2 Lua Cheia
22 Lua no perigeu
Máxima atividade dos epsilon-Geminídeos
4 Aldebarã 0,4° ao sul da Lua
Máxima atividade dos Orionídeos
4 Ceres em oposição
6 Mercúrio 3° ao norte de Spica
17 Quarto Minguante
Máxima atividade dos Leonis Minorídeos
1 Regulus 1,5° ao norte da Lua
11 Vênus 3° ao norte de Antares
14 Mercúrio em conjunção superior
10 Júpiter 1,5° ao sul da Lua
11 Marte no periélio
12 Spica 5,5° ao sul da Lua
22 Vênus 3° ao sul de Saturno
16 Lua Nova
20 Mercúrio 4° ao sul da Lua
6 Vênus no afélio
17 Lua no apogeu

Horário Brasileiro de Verão
Chamamos atenção para o início do Horário Brasileiro de Verão a partir da
meia-noite de 16 de outubro. Após esta data os horários dos eventos do
mês já foram ajustados e estão em itálico. Em nossos artigos indicaremos
o horário por meio da sigla HBV.
Conjunções vespertinas
Neste mês temos duas boas conjunções visíveis ao anoitecer. No dia 5
envolve a Lua, Saturno e Antares. Neste dia o satélite natural da Terra está
apenas 29% iluminado permitindo visualizar a luz cinérea. No fim do mês,
especificamente no dia 29, a conjunção envolve os planetas Vênus e
Saturno, estando ambos os astros ao norte da estrela Antares. Embora se
destaque a olho nu pelo seu brilho, Vênus ainda não é um alvo tão
interessante ao telescópio se compararmos ao belo Saturno e seu sistema
de anéis. Enquanto que o primeiro se apresenta com um diâmetro aparente
de 14” e 78% iluminado, o segundo possui um diâmetro aparente de 15” e
o eixo maior de seus anéis se estende por 35” com inclinação de 26°. (AA)
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Ocultação de HIP 83684 pelo asteroide 7 Iris
O Anuário Astronômico Catarinense 2016 indica a previsão de uma
interessante ocultação asteroidal que é visível neste mês em quase todo o
território catarinense. No mapa abaixo vemos a trajetória aparente da
“sombra do asteroide”, isto é, as regiões onde é possível observar a
ocultação da estrela. Notamos que a linha central passa na região da
Grande Florianópolis. As linhas azuis são os limites norte e sul da região
de visibilidade. As linhas vermelhas correspondem ao erro de 1σ.

A estrela a ser ocultada é catalogada como HIP 83684 ou TYC 6244-5971, possui magnitude 6,3 e está situada na constelação de Ofiúco. A
ocultação tem lugar no intervalo entre 21:22 e 21:28 HBr do dia 15 de
outubro (00:22 e 00:28 TU do dia 16 de outubro). Para as localidades
situadas na linha central da ocultação calcula-se que a duração máxima
seja cerca de 7,8 segundos e a queda de brilho em torno de 4,7 magnitudes.
Na noite do fenômeno o brilho do asteroide 7 Iris está na 11ª magnitude.
Instrumentos com abertura superior a 150 milímetros permitem detectar o
asteroide, porém não é obrigatório visualizar esse objeto: importante é
registrar de forma acurada os instantes de desaparecimento e
reaparecimento da estrela HIP 83684. Apesar de essa estrela ser visível por
meio de binóculos 7x50, recomendamos o observador usar instrumentos
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com abertura superior a 60 milímetros, pois o astro se situa cerca de 13° de
altura na direção oeste no intervalo da ocultação. Na próxima página
apresentamos um mapa para localizar a estrela HIP 83684. Essa estrela se
situa 6 graus ao sul de eta Ophiuchi (magnitude 2,4). Especificamente na
noite de sua ocultação ela também se situa 5 graus a leste de Saturno.
Interessados em observar e registrar esse fenômeno podem contactar a
Coordenação de Observações Astronômicas do NEOA-JBS bem como ler
o artigo Ocultações astronômicas: como observar, publicado no Boletim
Observe! Março de 2012. (AA)

Atenção às crateras lunares em outubro
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
relatado, o leitor deve usar o Catálogo considerando que o número do
evento corresponde à Coluna 1 (Data). (AA)
2016-Out-12, 03:23-03:24 TU, Ilum.=79%
Jansen, evento nº 19910524, observada por Romualdo Lourençon.
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2016-Out-13, 22:26-00:16 TU, Ilum.=93%
Aristarchus, evento nº 19690727, observada por Wairy Cardoso.
2016-Out-13, 23:11-01:01 TU, Ilum.=93%
Manillius, evento nº 19690727, observada por Wairy Cardoso.
2016-Out-13, 23:53-01:43 TU, Ilum.=93%
Menelaus, evento nº 19690727, observada por Wairy Cardoso.
2016-Out-15, 23:32-01:27 TU, Ilum.=100%
Cauchy, evento nº 19690729, observada
Jackson Barbosa.

por

Cláudio

Pamplona

e

2016-Out-16, 22:45-23:02 TU, Ilum.=99%
Lichtenberg, evento nº 19550507, observada por Jean Nicolini.

Anthony Cook recomenda observarmos os seguintes fenômenos:
2016-Out-07, 23:41-00:39 TU, Ilum.=38%
Montes Spitzbergen: prestar atenção na área leste e noroeste desse
grupo de montanhas. Tentativa de estudar alguns cumes ondulados e
se existe um discreto vale no mare.
2016-Out-12, 23:06-04:32 TU, Ilum.=86%
Herodotus: alguns observadores relatam a aparição de um falso pico
no chão da cratera embora saibamos não existir um pico central
nela.
2016-Out-13, 00:41-01:16 TU, Ilum.=86%
Hershel: verificar se aparece uma feição retangular muito escura
no lado oeste e ligeiramente ao norte da cratera.
2016-Out-18, 06:16-06:28 TU, Ilum.=94%
Aristarchus: verificar se há variação
borda da cratera

(borrões)

nas

faixas

da

2016-Out-24, 05:08-06:14 TU, Ilum.=35%
Plato: em torno dessa colongitude (189°) alguns observadores
relatam um efeito de luz cinzenta no chão sombreado da cratera
causado pela reflexão de um pico iluminado na corda.

Referências:
AMORIM, Alexandre. Catálogo Brasileiro de Fenômenos Lunares. Disponível
em: <http://www.geocities.ws/costeira1/cbfl2015.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2016.
COOK. Anthony. Lunar Observing Schedule for Brazil - Florianopolis. Disponível em: <http://users.aber.ac.uk/atc/LS_present/Florianopolis.htm>. Acesso em: 6 set.
2016.
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Asteroide georrasante (164121) 2003 YT1
Esse asteroide foi descoberto em 18 de dezembro de 2003 pelo Catalina
Sky Survey como um objeto de 18ª magnitude. Dois anos mais tarde foi
possível detectá-lo em imagens de arquivo do Observatório Siding Spring
feitas em novembro de 1982 e abril de 1983. É um asteroide do tipo
Apollo e seu diâmetro está avaliado em 1,1 km. Observações de radar
feitas em Arecibo em maio de 2004 revelaram que o objeto é um sistema
binário cujo componente primário possui uma rápida rotação e o
secundário parece ter uma órbita síncrona. O Anuário Astronômico
Catarinense 2016 indica que a máxima aproximação com a Terra ocorre
no dia 31 de outubro às 09:21 TU (07:21 HBV) quando passa a 5,2
milhões de km (0,03477 ua). Quando o Anuário foi preparado não
tínhamos certeza se o objeto estaria bem localizado para observá-lo em
Santa Catarina. Porém, com a atualização nos elementos orbitais e dados
fotométricos espera-se que seu brilho atinja a 11ª magnitude na noite que
antecede a grande aproximação que, por sua vez, foi atualizada para as
09:25 TU da mesma data. Em 6 de setembro de 2016, o Observatório
SONEAR registrou o objeto medindo seu brilho em magnitude 18,8.
Para os observadores catarinenses o objeto inicia sua visibilidade na noite
de 27-28 de outubro de 2016 a partir das 23:00 HBV situado na
constelação de Órion, cerca de 3 graus ao norte das Três Marias. Seu
brilho deve alcançar a 12ª magnitude nessa noite e é visível até o
amanhecer. O melhor momento para observá-lo será no fim da madrugada.
Na noite seguinte, 28-29 de outubro, o asteroide se encontra no limite das
constelações de Órion e Touro e deve atingir magnitude 11,3 no
amanhecer do dia 29. Na noite seguinte, 29-30 de outubro, ele nasce um
pouco mais tarde e fica disponível para nossa latitude a partir da meianoite, situado no limite das constelações de Touro e Auriga. Seu brilho
atinge a 11ª magnitude. No dia de sua grande aproximação o asteroide se
encontra na parte norte da constelação de Auriga, cerca de 4 graus da
estrela delta Aurigae (δ Aur). Seu brilho atinge magnitude 10,9, mas situase baixo no horizonte norte de Florianópolis. Os pesquisadores vinculados
aos radio-observatórios de Goldstone e Arecibo pretendem intensificar a
aquisição de dados entre os dias 27 de outubro e 6 de novembro. (AA)
Mais informações estão disponíveis nos websites:
http://www.johnstonsarchive.net/astro/astmoons/am-164121.html
http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&obje
ct_id=164121
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http://neo.ssa.esa.int/search-for-asteroids?sum=1&des=164121%202003YT1
http://newton.dm.unipi.it/neodys/index.php?pc=1.1.8&n=164121
http://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/2003TL4/2003TL4_planning.html

Trajetória aparente do asteroide (164121) 2003 YT1 para o período de 27 a 31 de
agosto de 2016. As posições anotadas no mapa são válidas para as 23:00 HBV.
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Possível Nova Lupi 2016
Na noite de 23-24 de setembro de 2016 foi descoberta uma provável
estrela do tipo Nova na constelação do Lobo (Lupus). O objeto foi
encontrado pela equipe de Krzysztof Stanek (All Sky Automated Survey for
SuperNova – ASAS-SN) operando o telescópio Cassius de 14 cm no
Observatório Interamericano de Cerro Tololo, Chile. O brilho do objeto foi
medido em magnitude 9,1 (V) por volta das 0hs TU do dia 24 de setembro,
sendo identificado inicialmente como ASASSN-16kt. Cerca de 10 horas
depois (às 10:21 TU) da mesma data, o observador australiano Terrence
Bohlsen mediu o brilho dessa estrela em magnitude 6,8. Mais tarde, na
noite de 24-25 de setembro, Sebastian Otero (Argentina) estimou o brilho
da estrela em magnitude 6,3. Em 25 de setembro às 09:36 TU, Rod
Stubbings (Austrália) avaliou o brilho em 5,6. Em Florianópolis
conseguimos observar a estrela no mesmo dia às 22:54 TU quando seu
brilho diminuiu para magnitude 6,5. O objeto situa-se cerca de 1 grau a
leste da estrela epsilon Lupi e está disponível aos observadores brasileiros
desde o anoitecer até por volta das 22:00 HBr. A última nova descoberta
na constelação do Lobo foi em 4 de abril de 2011 (PR Lupi) precedida por
outra descoberta em 19 de setembro de 1993 (HY Lupi).

Fonte: Wikipedia Commons

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 o 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]”. Ao lado temos uma concepção artística de um sistema
binário constituído de uma estrela anã
branca (direita) arrancando hidrogênio
da sua companheira de maior tamanho.
Na próxima página disponibilizamos
um mapa para localizar o atual objeto,
bem como usar magnitudes de algumas
estrelas selecionadas para comparar
seu brilho. (AA)
Referências:
The Astronomer’s Telegram nº 9538. Disponível em:
<http://www.astronomerstelegram.org/?read=9538>. Acesso em: 24 set. 2016.
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Project Pluto. (Galactic Novae). Disponível em: < http://projectpluto.com/galnovae/
galnovae.txt>. Acesso em: 24 set. 2016.
RIDPATH, I. Guia Zahar de Astronomia. Tradução de Maria Luiza X. de A.
Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
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V1656 Scorpii = Nova Scorpii 2016 nº 2
Em 6 de setembro de 2016, às 0:00 TU uma equipe de astrônomos do
projeto ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for SuperNova) detectou
uma estrela do tipo nova na constelação de Escorpião. Na mesma data o
observador japonês Shigehisa Fujikawa detectou o mesmo objeto em
imagens obtidas às 11:32 TU. A estrela está localizada nas coordenadas:
AR = 17h 22m 51,12s (J2000.0)
Dec = –31° 58’ 34,9”
Sua magnitude na ocasião foi medida em 11,4 (CCD, sem filtro).
Prontamente a informação foi repassada tanto na página de objetos
transientes do CBAT como no boletim eletrônico The Astronomer’s
Telegram (ATEL) no dia 7 de setembro. Assim que receberam a
informação os observadores A. Amorim e Lucas Camargo apontaram seus
telescópios para as coordenadas divulgadas e detectaram visualmente a
estrela, avaliando seu brilho nas magnitudes 11,8 e 11,9. Na noite seguinte,
8 de setembro, foi possível avaliar o brilho da estrela em magnitude 11,9
usando o telescópio CPC-800 do NEOA-JBS. Os participantes do encontro
semanal do NEOA-JBS também estavam presentes naquela noite. Os
registros foram enviados para a AAVSO que, por sua vez, repassou para o
CBAT/IAU. As estimativas visuais foram publicadas no CBET nº 4320
que denominou o objeto como Nova Scorpii 2016 Nº 2. O Boletim ATEL
nº 9480 traz a informação do astrônomo catarinense Roberto Saito (e
equipe) identificando o objeto VVV J172251.46-315837.1 como sendo o
progenitor dessa novae. A Circular nº 9283 da União Astronômica
Internacional informou que a estrela recebeu a designação V1656 Scorpii
(AA)
Um impacto de 1 kiloton no litoral catarinense
No Boletim Observe! Março de 2015, comentamos sobre o bólido visível
em Santa Catarina em plena luz do dia. Diversas pessoas visualizaram o
objeto, alegando ser um avião em queda. O autor teve o privilégio de
testemunhar a passagem desse bólido, anotando o instante, a saber,
11:12:16 TU, sua magnitude avaliada em –15 (menos quinze) e trajetória
(lado leste, iniciando a visibilidade a 30° em azimute 90° e deixando de ser
visível na altura de 15° em azimute 110°). Nuvens impediam a completa
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visualização da passagem do bólido. Ele
deixou um rastro que durou mais de 5
minutos, similar às trilhas de condensação
de aeronaves a jato. Desde a publicação
em novembro de 2014 de uma notícia
divulgada no website do JPL/NASA sobre
o mapa da frequência de impactos de
pequenos asteroides notamos que um
ponto de cor laranja, próximo à latitude
27° S e longitude 48° W, indicava a
ocorrência de um impacto sobre o litoral
catarinense. A cor laranja significa que o
impacto ocorreu durante o dia. A dúvida
era: Será que este evento plotado no
mapa estava relacionado com o bólido por nós observado em 18 de maio
de 2004? O contato com as pessoas ligadas ao website do JPL/NASA não
rendeu frutos. A única resposta que recebemos foi de forma indireta, por
meio dos organizadores do Asteroid Day que, por sua vez, repassaram a
Donald Yeomans. Também nada foi confirmado até março de 2015.
Yemoans limitou-se a dizer: “Os eventos de bolas de fogo ou bólidos
registrados no mapa publicado se baseiam em dados coletados por
“Fontes do Governo dos EUA”. Em virtude dos recursos limitados
disponíveis, apenas uma fração dos registros individuais plotados no
mapa-múndi foram fornecidos por estas Fontes do Governo dos EUA ao
Escritório do Programa de Objetos Próximos à Terra até o momento...
Registros antigos tais como 2004 ainda não foram recebidos.”
Mas em setembro de 2016, os dados anteriores a 2005 foram liberados e
prontamente publicados no website http://neo.jpl.nasa.gov/fireballs.
E ficou confirmado que o ponto laranja situado sobre o litoral catarinense
realmente está relacionado com o bólido de magnitude –15. Segundo a
tabela constante no website do JPL/NASA, os dados do evento são:

Comparem o instante do pico de brilho indicado pelos sensores (11:12:12
TU) com o horário por nós registrado (11:12:16 TU). Ao plotar a posição
no mapa notamos que a explosão aconteceu cerca de 125 km de
Florianópolis num azimute de 115°. Esse valor é consistente com nossas
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avaliações visuais feitas naquele dia 18 de maio de 2004 quando medimos
o azimute inicial em 90° e o final em 110°. Nuvens presentes na região
observada interferiram numa medição mais acurada. A energia liberada foi
calculada em 390 bilhões de joules ou 1 mil toneladas de TNT.

Referências
AMORIM, Alexandre. O bólido de 18 de maio de 2004. Boletim Observe!. v. 4, nº 3
(março de 2015).
BARAÚNA, Giancarlo. Fenômeno no céu é assunto do dia. Diário Catarinense, 19
de maio de 2004, página 19.
JPL/NASA. New map shows frequency of small asteroid impacts, provides clues
on larger asteroid population. Disponível em: <http://www.jpl.nasa.gov/news/
news.php?feature=4380>. Acesso em: 21 fev. 2015.
JPL/NASA. Fireball and bolide reports. Disponível em: <http://neo.jpl.nasa.gov/
fireball>. Acesso em: 9 set. 2016.
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Aniversário do NEOA em 2016
Há 7 anos, exatamente em 2 de
julho de 2009, surgia o NEOAJBS, Núcleo de Estudo e
Observação Astronômica “José
Brazilício de Souza”, vinculado à
Diretoria de Ensino do Campus
Florianópolis do IFSC e subordinado ao Regimento Interno
aprovado pelo Colegiado dessa
instituição. No dia 7 de julho de
2016 comemoramos novamente essa data especial com palestras e alegre
confraternização na sala 115 do Bloco Central do IFSC. Às 17:40
Alexandre Amorim, coordenador de observação astronômica, falou sobre
as campanhas observacionais do NEOA tais como as de observação do
nascer da Lua Cheia, dos cálculos do diâmetro da Lua em apogeu e
perigeu, dos registros de eclipses lunares, do acompanhamento de
asteroides, cometas e das chuvas de
meteoros, entre outros. Ressaltou a
importância do Boletim Observe!
para a preservação desses registros.
Na sequência, Adair Cardozo contou
como as exposições cumprem um
papel fundamental na divulgação de
assuntos astronômicos. Citou as seis
exposições de Arqueoastronomia já
realizadas no recinto interno do IFSC
e demais exposições que ocorreram de acordo com fenômenos em
evidência. Revelou como são programadas e organizadas essas mostras e
os materiais utilizados para os arranjos das maquetes e dos suportes de
acervos. Fez-nos recordar também das parcerias com outros grupos que
nos ajudaram na explanação de instrumentos antigos utilizados na
astronomia. Deveras, a beleza e os mistérios do cosmo são revelados
também por meio de exposições! Margarete Jacques Amorim prosseguiu
mencionando a vida e obra do músico e astrônomo José Brazilício de
Souza. Uma biografia espetacular! Brazilício foi exímio maestro que
comunicou seu amor pela música por meio do violino e do piano. Ele
viveu em Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis) até a sua morte
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em 1910. Ali atuou como professor,
jornalista e astrônomo amador. De
acordo com seu tataraneto, Theo
Sepetiba, à noite ele olhava o céu e
desenhou cartas e mapas celestes
tanto quanto partituras musicais. Era
movido pelo desejo intenso de
entender o movimento do céu.
Brazilício é exemplo ao deixar um
Diário Astronômico, organizado dia a dia. São, portanto, 27 anos de
observações anotadas e divulgadas. Em seu diário constam registros de
cometas, estrelas duplas, meteoros, eclipses, planetas e meteorologia local.
Seu trabalho serve de encorajamento a todos que vivenciam a Astronomia.
Estavam presentes à comemoração
Togo Vaz Sepetiba e sua esposa Sueli
– bisneta de José Brazilício. Eles
foram uns dos criadores do NEOAJBS e atuam em duas coordenações
do Núcleo. Depois de se apresentar,
Sueli fez algumas considerações sobre
o trabalho de Brazilício e incentivou
os presentes a perscrutar a fascinante
ciência do céu. Não esquecendo a
importância de treinar os jovens e de
estimulá-los
ao
conhecimento
astronômico, programou-se uma
prova relâmpago com o aluno Lucas
Camargo da Silva, participante da
Olimpíada
Latino-americana
de
Astronomia e Astronáutica, em que
desenhos de constelações foram
projetados no quadro para que ele as
identificasse. Utilizando um pincel
para agrupá-las, Lucas acertou o
nome de todas as constelações. Com
essa atividade em comemoração aos 7 anos de criação do NEOA-JBS
encerramos as atividades do primeiro semestre de 2017 no IFSC.
Margarete Jacques Amorim
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NEOA-JBS observou uma conjunção histórica
Essa atividade, realizada em
27 de agosto de 2016,
consistiu em acompanhar a
conjunção envolvendo os
planetas Mercúrio, Vênus e
Júpiter logo após o pôr-dosol. Mais altos no céu
estavam os planetas Marte e
Saturno. Os planetas Vênus e
Júpiter, aparentemente separados por apenas 4 minutos
de arco, pareciam como um só astro, vistos a olho desarmado, mas um
simples binóculo já permitia distingui-los um do outro. Cerca de 5 graus
ao sul estava o planeta Mercúrio. O local de observação foi nas placas
“Mercúrio” e “Vênus” localizadas próximas ao trapiche da Avenida Beira
Mar Norte, Florianópolis, às
17:30.
Esse
evento
foi
particularmente interessante para
os
catarinenses,
pois
um
fenômeno muito similar foi
observado e registrado em 5 de
agosto de 1885 por José
Brazilício de Souza, na capital.
Uma das diferenças entre aquela
conjunção e a que testemunhamos em 2016 está na separação aparente dos planetas. Em 1885, Vênus e
Júpiter estavam separados em cerca de 0,6 graus enquanto que em 2016 a
separação foi de 0,07 graus. Já
Mercúrio estava situado 3 graus
ao sul de Júpiter, tanto que
Brazilício pôde visualizar os três
astros no mesmo campo de visão
de um instrumento. Em 27 de
agosto de 2016 Mercúrio esteve
cerca de 5 graus ao sul dos outros
dois planetas. A atual conjunção
foi ainda mais espetacular do que
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aquela registrada por Brazilício por causa da separação aparente entre
Vênus e Júpiter. No entanto, devido à turbulência atmosférica normal e ao
forte vento nordeste, a visualização telescópica ficou um pouco
prejudicada, mas o evento chamou a atenção de muitos transeuntes que
pararam para perguntar por que aquele astro brilhava tanto no céu.
Vale lembrar que, durante os
meses de julho e agosto de
2016, tivemos a visibilidade
dos cinco planetas mais
brilhantes, estando todos eles
num mesmo lado do Sol
durante o período noturno.
Mercúrio, Vênus, Marte,
Júpiter e Saturno estiveram
acima do nosso horizonte até
às 19:00, aproximadamente,
permitindo sua contemplação. Tal fenômeno era uma oportunidade para o
observador discernir, mesmo a olho nu, as diferenças de brilho e coloração
dos planetas.
Margarete Jacques Amorim

Ajude o Lucas a participar da OLAA
Ao lado vemos o nosso
colega Lucas Camargo da
Silva
palestrando
no
Simpósio Catarinense de
Astronomia em Chapecó. Ele
representa o Brasil na
Olimpíada Latinoamericana
de Astronomia e Astronáutica que acontece neste mês
de outubro na cidade de
Córdoba (Argentina) junto com outros quatro alunos paulistas. Mas com o
corte de verbas esses alunos têm de arcar com as despesas de treinamento
e viagem por conta própria. O NEOA-JBS auxilia o Lucas nessas
despesas. Colabore você também! Entre em contato com o Coordenador
Geral do NEOA-JBS, Prof. Marcos Neves no e-mail: marcos@ifsc.edu.br.
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Relatório de observação (agosto - setembro de 2016)
[Dados até 24 de setembro de 2016]
Estrelas variáveis – A. Amorim fez 80 estimativas de 32 estrelas. Lucas Camargo
fez 1 registro da Nova Sco 2016 nº 2.
Sol – manchas solares: recebemos 15 registros de A. Amorim, 3 registros de Adair
Cardozo, 15 registros de Fred Funari (São Paulo/SP) e 14 registros de Walter Maluf
(Monte Mor/SP). Abaixo temos o gráfico do número de Wolf desde janeiro de 2010.

Cronometragens – A. Amorim realizou 9 cronometragens do trânsito do disco da
Lua Cheia em 16-17 de setembro de 2016. O tempo médio foi de 137,03 segundos e
o diâmetro aparente calculado foi de 1980,34 segundos de arco. O valor O–E obtido
foi –6,53”.

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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EVENTOS e PALESTRAS
Encontros de Astronomia
Atividade regular do NEOA-JBS que ocorre toda quinta-feira das 17:40 às
19:00 na Sala nº 115, Bloco Central, IFSC – Florianópolis. Lembramos
que em outubro os encontros são nos dias 6, 13, 20 e 27. Mais informações
no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
Semana Mundial do Espaço
O NEOA-JBS participa dessa atividade mundial promovendo a palestra
“Observação de satélites artificiais” na quinta-feira, dia 6 de outubro, às
17:40 no IFSC – Florianópolis. Mais informações no website:
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
Observação do Nascer da Lua Cheia
Atividade do NEOA-JBS que será realizada no domingo, dia 16 de
outubro de 2016, na Praia da Armação do Pântano do Sul. Mais
informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016
Nos dias 20 e 21 de outubro, o NEOA-JBS participa da SNCT 2016
promovendo atividades de observação nas dependências do IFSC – Fpolis.
Mais informações website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
19º Encontro Nacional de Astronomia
O ENAST ocorrerá no período de 12 a 15 de novembro de 2016 em João
Pessoa/PB. Mais informações no website: http://apapb.org/19o_enast.
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.
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2º ENASTRO
Esse evento ocorre 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.
Coordenadores do NEOA-JBS
Definidos após Assembleia Geral realizada em 7 de julho de 2016:
I – Coordenador Geral:
Marcos Aurélio Neves
II – Coordenadora de Programação e Infraestrutura:
Adair Cardoso
III – Coordenadores de Divulgação, Comunicação e Ensino:
Everson Cilos Vargas e Angelita Pereira
IV – Coordenador de Observação Astronômica:
Alexandre Amorim
V – Coordenadoras de Secretaria e Patrimônio:
Margarete Jacques Amorim e Sueli Sousa Sepetiba

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.

