Observe!
BOLETIM INFORMATIVO DO NEOA – JBS
ANO VII – NÚMERO 12 – DEZEMBRO DE 2016

Prezados leitores,
“Pouco depois do ocaso do Sol, e ainda cedo para distinguirem-se as
belezas que, com tanta profusão, se acham espalhadas pela abóbada
celeste, todo aquele que, esquecendo por alguns momentos as
preocupações terrestres, levantar os olhos para a imensa cúpula que nos
cobre, notará facilmente do lado do poente um magnífico astro, cuja luz
brilhante se reflete no mar em um longo e trêmulo rastilho. É o Planeta
Vênus. Quase do mesmo tamanho da Terra, a distância o reduz a um ponto
luminoso. Depois do nosso satélite é o astro que se acha mais próximo de
nós... A nossa vista só distingue nesse planeta a luz que sobre ele o Sol
irradia: a sua forma ou as suas particularidades nos escapam e nos
escapariam sempre sem a bela invenção das lunetas astronômicas e
telescópios. Nesses admiráveis instrumentos Vênus apresenta-nos
atualmente só metade do seu disco iluminado; dir-se-ia a Lua em quarto
minguante.”
José Brazilício de Souza1

AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS
Dezembro de 2016
Mercúrio é visível brevemente ao anoitecer durante a primeira quinzena.
Vênus, Marte e Netuno são visíveis ao anoitecer. Urano é visível durante a
primeira parte da noite. Júpiter é visível durante a madrugada. Saturno tem
sua visibilidade prejudicada em virtude de sua conjunção com o Sol. A luz
cinérea da Lua é visível ao anoitecer entre os dias 1º e 5 e ao amanhecer
entre os dias 22 e 27. A seguir temos o mapa do céu válido para o dia 15
de dezembro às 21:00 Horário Brasileiro de Verão. (©CartasCelestes.com)
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Com essas palavras escritas pelo Patrono no NEOA-JBS em julho de 1887,
desejamos a todos uma boa leitura!
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Dia Hora Evento (hora de verão) – Fonte: AAC 2016
2
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7
7
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9
9
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11
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13

Máxima atividade dos Fenicídeos
7 Vênus 6° ao sul da Lua
5 Marte 3° ao sul da Lua
18 Netuno 0,6° ao sul da Lua
Máxima atividade dos Pupídeo-Velídeos
6 Quarto Crescente
Máxima atividade dos Monocerotídeos
18 Urano 3° ao norte da Lua
21 Ceres estacionário
9 Saturno em conjunção com o Sol
Máxima atividade dos sigma-Hidrídeos
2 Mercúrio em máxima elongação (21° E)
20 Lua no perigeu
1 Aldebarã 0,5° ao sul da Lua
21 Lua Cheia
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14
15
18
19
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20
21
22
22
22
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25
27
28
29
29
29

16
8
23
07:43
15
23
3
12
18
16
1
4
6

Máxima atividade dos Geminídeos
Máxima atividade dos Coma Berenicídeos
Regulus 1° ao norte da Lua
Máxima atividade dos Leonis Minorídeos
Mercúrio estacionário
Quarto Minguante
Solstício de verão
Máxima atividade dos Ursídeos
Júpiter 2,5° ao sul da Lua
Spica 6° ao sul da Lua
Lua no apogeu
Mercúrio no periélio
Saturno 3,5° ao sul da Lua
Mercúrio em conjunção inferior
Mercúrio 2° ao sul da Lua
Lua Nova
Urano estacionário

Segundo adicional em 2016
(extraído do Boletim C 52)
Às autoridades responsáveis pela medição e distribuição da hora
segundo intercalar no TUC
em 1º de janeiro de 2017
Um segundo intercalar será introduzido no final de Dezembro de 2016.
A sequência de datas dos marcadores de segundo em TUC será:
2016 Dezembro 31, 23h 59m 59s
2016 Dezembro 31, 23h 59m 60s
2017 Janeiro 1, 0h 0m 0s
A diferença entre o Tempo Universal Coordenado e o Tempo Atômico
Internacional é
de 2015 Julho 1, 0h TUC, até 2017 Janeiro 1 0h TUC : TUC–TAI = –36s
após 2017 Janeiro 1, 0h TUC, até futuro comunicado : TUC–TAI = –37s
Christian Bizouard
Earth Orientation Center of IERS
Observatoire de Paris, France
URL: https://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulc/bulletinc.52

Para saber por que o ano é periodicamente acrescido em um segundo
queiram ler o Boletim Observe! Junho de 2015.
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A Superlua em 14 de novembro de 2016
Pessoas de diversas cidades brasileiras motivaram-se a passar um tempo a
fim de observar a Lua Cheia na segunda-feira, 14 de novembro de 2016.
As informações publicadas pela mídia davam conta que se tratava da
“maior Lua dos últimos 68 anos”. De fato, se considerarmos a distância
geocêntrica do centro lunar, o satélite natural da Terra esteve 356.509 km
às 09:21 HBV daquela data, valor ultrapassado em 26 de janeiro de 1948,
às 08:17 HBr, quando a distância geocêntrica foi de 356.461 km. Uma
futura data em que a distância geocêntrica será menor do que o valor
recente está calculada para 25 de novembro de 2034 às 22:05 TU, a saber,
356.446 km. Como dispomos no Anuário Astronômico Catarinense 2015,
essas noites de “superlua” são excelentes oportunidades para divulgação
astronômica e para realização de atividades públicas. De um lado temos
um público curioso e sedento de informações, dispostos a passar algumas
horas para contemplação e observação da Lua, de outro, temos a
comunidade astronômica pronta para esclarecer dúvidas e atrair novos
interessados na ciência de Urânia. E nesse aspecto é preciso tomar cuidado
para não repassar informações equivocadas. Uma delas é a afirmação de
que não é possível discernir a diferença no tamanho aparente de uma Lua
em perigeu daquela outra em apogeu. Leitores do Boletim Observe!
certamente notaram que desde março de 2011 o NEOA-JBS promove uma
tarefa observacional a fim de detectar justamente essa diferença. O método
consiste em cronometrar o tempo que a Lua leva para cruzar o limbo de
um campo de visão instrumental. Desde a Lua Cheia de perigeu em 19 de
março de 2011 já foram realizadas 455 cronometragens por 13
observadores do NEOA-JBS. Essas cronometragens permitiram
determinar o diâmetro aparente da Lua em 40 datas de Lua Cheia. Até o
momento, a maior Lua Cheia que testemunhamos foi aquela do dia 6 de
maio de 2012 quando seu diâmetro aparente foi calculado em 2028,32
segundos de arco com base na média de 148,1 segundos cronometrados
(Leia Boletim Observe! Junho de 2012). Com respeito à recente Lua Cheia
de perigeu, apenas Lucas Camargo da Silva fez cinco cronometragens na
madrugada do dia 15 de novembro de 2016, 06:56 TU, cerca de 20 horas
após o instante do perigeu e cerca de 17 horas após o instante da Lua
Cheia. Fazendo a correção da fase lunar, o diâmetro aparente da Lua
calculado com base nas cronometragens de Lucas Camargo foi de 2016,84
segundos de arco (ou 33’ 36”,84). Ora, a “superlua” em 14 de novembro
de 2016 não era a maior dos últimos 68 anos? Como, então, não
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ultrapassou a marca obtida em 6 de maio de 2012? A questão é que
envolve a distância do observador até a Lua – não se limitando à distância
geocêntrica. Ora, aquela Lua Cheia em 6 de maio de 2012 teve os instantes
de perigeu e fase cheia muito próximos da passagem meridiana para os
observadores brasileiros. Com isso, as localidades brasileiras ganharam
cerca de 6.400 km em virtude do raio da Terra. Fatos como esse devem ser
considerados a fim de determinar se uma Lua Cheia será realmente “a
maior” para certas localidades da Terra. (AA)
Referências:
AMORIM, Alexandre. Anuário astronômico catarinense 2015. Florianópolis:
Edição do Autor, 2014.
Marriott, Chris. SkyMap Pro v.10.

É possível discernir a diferença a olho nu?
A questão aqui envolve comparar o tamanho aparente de uma Lua de
perigeu com outra de apogeu. O Boletim Observe! costuma publicar
resultados, sobretudo imagens obtidas sob as mesmas configurações de
equipamentos, a fim de evidenciar tal diferença. Os diferentes valores das
cronometragens também indicam isso. A tabela abaixo mostra os valores
obtidos em duas Luas Cheias situadas em diferentes distâncias em relação
à Terra.
Data

Cronometragem

Diâmetro lunar

21 de abril de 2016

00:02:03,2

29’ 31”,79

15 de novembro de 2016

00:02:26,2

33’ 36”,84

Uma diferença de 4 minutos de arco está acima da resolução normal do
olho humano. Em condições normais, duas estrelas visíveis a olho nu cuja
separação angular é de 4 minutos de arco são discerníveis sem o uso de
instrumentos de ampliação (as estrelas θ¹ e θ² Tauri estão separadas em 5’
36”). Porém desde aquela campanha observacional da Lua Cheia de
perigeu em 19 de março de 2011 buscávamos uma maneira de detectar a
diferença no tamanho aparente da Lua. Recentemente o observador Bob
King publicou um artigo mostrando um gabarito (supermoon sighter) a fim
de medir o diâmetro aparente da Lua Cheia. Resolvemos incrementar esse
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gabarito dispondo as marcações em ordem crescente e padronizando em
milímetros. O resultado está na figura abaixo:

Os valores correspondem a décimos de milímetro, isto é, 40 significa 4,0
milímetros, 65 significa 6,5 milímetros. A escolha do intervalo de 4,0 a 8,0
milímetros se relaciona com o diâmetro aparente de cada janelinha
quando, com o braço esticado, dispomos o gabarito distante de um dos
olhos. Se padronizarmos a distância do gabarito em 1 (um) metro, as
marcações podem ser atualizadas com valores de minutos de arco. Na
literatura astronômica a descrição mais similar a essa experiência se
encontra no livro Astronomie, Les Astres, L’Univers (1948), como segue:
Mais pour qui n'est pas familiarisé avec les mesures célestes, nous dirons
alors que cette largeur correspond à celle d'un petit disque de 5
millimètres de diamètre vu à la distance de 0m,57. Le fait est facile à
vérifier. Il suffit de découper pareil petit disque, de le tenir au bout du bras
tendu, et l'on contrôlera que, présenté ainsi devant la Lune, il la masque
complètement; plus simplement, on peut opérer avec un crayon qui est
approximativement de la grosseur requise. Cette facile expérience
démontre donc au mieux de quelle illusion nous sommes victimes en
contemplant «l'astre des nuits».2
Durante o 19º ENAST, realizado em João Pessoa/PB entre 12 e 15 de
novembro, fizemos algumas medições da Lua Cheia com esse gabarito e
os valores situaram-se entre 60 e 70. Em Florianópolis, Ricardo Gutierrez
e Cindy Estrada avaliaram o diâmetro aparente em 65. O gabarito não
serve apenas para medir o tamanho aparente de uma Lua Cheia, mas em
outras fases lunares. Na manhã de 24 de novembro o diâmetro (eixo nortesul) aparente da Lua foi avaliado em 5 mm (50). Notamos que a melhor
visualização ocorre durante o crepúsculo. (AA)
2

Mas quem não está familiarizado com as medidas celestes, digamos então que este tamanho
corresponde à de um pequeno disco de 5 milímetros de diâmetro visto à distância de [57
centímetros]. O fato é facilmente verificado. Simplesmente recorte o pequeno disco, segure-o na
extremidade do braço estendido e, controlando de tal forma, coloque diante da Lua, ele a ocultará
completamente; de forma mais simples, pode-se usar um lápis, que tem aproximadamente o
tamanho exigido. Esta fácil experiência demonstra bem, assim, como somos vítimas de uma ilusão
ao contemplar “o astro da noite”.
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Referências:
KING, Bob. Behold november’s super-duper supermoon. Disponível em:
http://www.skyandtelescope.com/observing/see-the-biggest-supermoon-in-68-years.
Acesso em: 10 nov. 2016.
RUDAUX, Lucien e VANCOULEURS, Gérard de. Astronomie, les astres,
l'univers. Larousse: Paris, 1948.

Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Desde que foi criado o NEOA-JBS e o Boletim Observe! esta é a segunda
vez que teremos a oportunidade de observar o Cometa 45P/Honda-MrkosPajdusakova. A ocasião anterior foi em agosto de 2011, quando a
passagem do cometa foi favorável aos observadores do hemisfério sul.
Mesmo assim, apenas 5 observadores brasileiros realizaram 20 registros
visuais naquela ocasião. A atual aparição do Cometa 45P é favorável ao
hemisfério norte, sobretudo na época de sua grande aproximação com a
Terra em 11 de fevereiro de 2017 quando passará apenas 12,6 milhões de
km. Como informa o Anuário Astronômico Catarinense 2016, tal distância
é um pouco maior do que aquela ocorrida em 2011. No entanto, seu
periélio ocorre no último dia de 2016, quando se situa a 79,3 milhões de
km do Sol. As efemérides indicam que o astro inicia sua visibilidade em
meados de dezembro, deslocando-se da constelação de Sagitário para
Capricórnio, logo após o pôr-do-sol. Seu brilho deve passar da 10ª para a
7ª magnitude em questão de duas semanas. Porém, sua altura não é
superior a 20 graus para as latitudes catarinenses durante essa breve
aparição vespertina. Na próxima página apresentamos um mapa para
localização desse cometa. (AA)
Referências:
AMORIM, Alexandre. O Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova. Boletim
Observe!. v. 2, n. 8 (ago. 2011)
AMORIM, Alexandre. Anuário Astronômico Catarinense 2016. Edição do Autor:
Florianópolis, 2015.
AMORIM, Alexandre. Anuário Astronômico Catarinense 2017. Edição do Autor:
Florianópolis, 2016.
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Mapa de busca para o Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova entre 12 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017
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Ocultação de sigma Leonis
O Anuário Astronômico Catarinense 2016 indica duas ocultações lunares
previstas para este mês, porém uma delas é visível em território
catarinense. Trata-se da estrela sigma Leonis (magnitude 4,0) que tem seu
desaparecimento no limbo iluminado da Lua calculado para a 01:46 HBV
(03:46 TU) do dia 20 de dezembro. O observador deve ficar atento, pois o
fenômeno tem lugar na noite de segunda para terça-feira, 19-20 de
dezembro. O reaparecimento acontece no limbo escuro da Lua e deve
ocorrer às 02:48 HBV (04:48 TU). Instrumentos com abertura superior a
50 milímetros e aumentos de 30 vezes já são suficientes para acompanhar
o fenômeno. (AA)
Duas estrelas novas em Sagitário
A edição anterior do Boletim Observe! chamou a atenção dos leitores a
respeito da terceira nova descoberta este ano na constelação de Sagitário,
denominada provisoriamente como Nova Sgr 2016 #3. Desde a publicação
daquela edição conseguimos realizar algumas observações em
Florianópolis, acrescentando outros registros feitos no Brasil conforme o
Banco de Dados da AAVSO. Seu máximo brilho ocorreu no início de
novembro quando alcançou a 8ª magnitude.
Nova Sgr 2016 #4 – esse outro 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 13,7
(V) por volta das 0:29 TU do dia 25 de outubro, sendo identificado
inicialmente como ASASSN-16ma. No dia seguinte, o observador japonês
Yukio Sakurai comunicou o CBAT de forma independente e mediu o
brilho dessa estrela em magnitude 10,4 (CCD sem filtro). No dia seguinte
(27 de outubro) conseguimos observar essa estrela aqui em Florianópolis
avaliando seu brilho visual
em magnitude 10,3. Durante
o mês de novembro o objeto
aumentou consideravelmente
de brilho atingindo a 5ª
magnitude
na
segunda
semana de novembro. Porém
na penúltima semana de
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novembro seu brilho cai rapidamente sendo avaliado em magnitude 9,3 na
noite de 23 de novembro. Por isso preparamos um mapa contendo estrelas
de comparação até magnitude 11,9 para acompanharmos essa estrela. (AA)
Referência:
AAVSO. Alert Notice 561: Nova in Sagittarius = ASASN-16ma. Disponível em:
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-561. Acesso em: 21 nov. 2016.
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Atenção às crateras lunares em dezembro
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). Um evento interessante envolve a
cratera Proclus que apresentou um avermelhamento discernido em plena
luz do dia por Júlio Lobo (Observatório do Capricórnio, Campinas/SP).
Outro destaque deste mês é a visibilidade da cratera Ptolomeu no anoitecer
do dia 6 de dezembro. (AA)
2016-Dez-03, 20:54-21:02 TU, Ilum.=17%
Aristarchus, evento nº 19690718, observada por Ronaldo Mourão.
2016-Dez-05, 20:56-21:05 TU, Ilum.=34%
Eudoxus, evento nº 19690720, observada por Jean Nicolini.
2016-Dez-05, 20:56-22:04 TU, Ilum.=34%
Proclus, evento nº 20050613, observada por Julio Lobo.
2016-Dez-06, 22:37-23:14 TU, Ilum.=45%
Ptolemaeus, evento nº 19700414, observada por Nelson Travnik e
Sérgio Vianna.
2016-Dez-07, 21:00-21:49 TU, Ilum.=56%
Hercules, evento nº 19700414, observada por Jean Nicolini.
2016-Dez-07, 23:15-00:05 TU, Ilum.=56%
Eratosthenes, evento nº 19700415, observada por “da Silva”.
2016-Dez-09, 23:22-00:56 TU, Ilum.=78%
Aristarchus, evento nº 19690725, observada por José Manuel Luís da
Silva.
2016-Dez-10, 23:45-01:17 TU, Ilum.=87%
Aristarchus, evento nº 19690726, observada por Mauro Migon, Julio
Nogueira e Wairy Cardoso.
2016-Dez-12, 02:25-03:54 TU, Ilum.=94%
Aristarchus, evento nº 19690727, observada por Wairy Cardoso.
2016-Dez-12, 03:10-05:26 TU, Ilum.=94%
Manilius, evento nº 19690727, observada por Wairy Cardoso.
2016-Dez-12, 03:15-05:26 TU, Ilum.=94%
Menelaus, evento nº 19690727, observada por Wairy Cardoso.
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2016-Dez-14, 03:43-05:06 TU, Ilum.=100%
Cauchy, evento nº 19690729, observada
Jackson Barbosa.

por

Cláudio

Pamplona

e

2016-Dez-15, 01:36-02:27 TU, Ilum.=98%
Lichtenberg, evento nº 19550507, observada por Jean Nicolini.
2016-Dez-17, 02:49-04:04 TU, Ilum.=87%
Aristarchus, evento nº 19690801, observada por Cláudio Pamplona e
Jackson Barbosa.

Anthony Cook repassa uma informação da ALPO (Association of Lunar
and Planetary Observers) a respeito da obtenção de imagens da Lua
Cheia, em especial no seguinte intervalo: 2016-Dez-14, 00:55-06:24 TU.
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: 6
out. 2016.

Ajude o Matheus a participar da Jornada Espacial
O aluno Matheus Israel da Silva recebeu uma das
medalhas de ouro na OBA 2016 e, pelo bom
desempenho nas questões de Astronáutica, ele foi
convidado a participar da XIV Jornada Espacial em São
José dos Campos/SP, no período de 4 a 10 deste mês de
dezembro. Mas com o corte de verbas ele tem de arcar
com as despesas de deslocamento e hospedagem. O
NEOA-JBS auxilia o Matheus 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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Atividades do NEOA-JBS durante a SNCT
“Ciência alimentando o Brasil” foi o
tema da 13ª edição da Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT) em 2016. E uma frase de
José Brazilício de Souza, escrita em
1902, encaixou-se ao tema deste ano:
“A agricultura tem necessidade de
conhecer as estações, precisa fixar a
época das sementeiras, a do corte das
árvores, a das chuvas periódicas, e quem senão a astronomia [...] poderia
fornecer-lhe tão preciosos elementos?” A Astronomia, segundo Brazilício,
nunca foi estranha ao homem, pois ele sempre acompanhou a marcha
diurna do Sol e os movimentos da Lua e sobre eles fundou o seu
calendário para as estações do ano e como indicadores para as colheitas
agrícolas. Mantendo unidade ao tema, nos dias 20 e 21 de outubro de
2016, nas dependências internas do IFSC – Campus Florianópolis, o
NEOA-JBS realizou atividades com exposições, lançamento de foguetes e
palestra pública sobre a História da Astronomia em Florianópolis. O
Laboratório de Física serviu como centro das exposições cujos temas eram
Astronomia e Astronáutica. Cerca de vinte e dois objetos tais como
relógios de Sol, noctulábios (norte e sul), esfera armilar, calendários Maia,
refratores e refletores estiveram expostos na seção sobre Astronomia,
igualmente aulas providenciais de incentivo à observação astronômica.
Na segunda seção, fez-se menção a
Konstantin Tsiolkovsky, considerado
o pai da Astronáutica – o grande
cérebro no estabelecimento de teorias
sobre aspectos físicos e químicos na
propulsão de foguetes e viagens
espaciais. Que ligação tem a
Astronáutica com o tema da SNCT
deste ano? A Astronáutica contribui com o lançamento de satélites de
sensoriamento remoto posicionados em órbita da Terra para monitorar
áreas de produção da agricultura em larga escala. Além disso, a ciência nos
alimenta de diversas outras formas ao fornecer respostas abrangentes sobre
a ordem existente no universo.
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Agradecemos ao professor de Física
Cleber Chaves – membro do Grupo
de Estudos de Astronomia (GEA),
que gentilmente nos emprestou alguns
de seus modelos astronômicos e
astronáuticos, que ele mesmo
elaborou a partir de materiais
recicláveis. Esses modelos servem
como material didático para atender
os alunos dos primeiros anos do Ensino Médio e são usados nas aulas de
gravitação e para ilustrar suas palestras durante as reuniões do GEA. Até
um modelo do Telescópio Hubble e do ônibus espacial Discovery faziam
parte da mostra. Para quem já esqueceu a importância do Discovery é bom
lembrar que esse ônibus espacial colocou mais de trinta satélites em órbita
e ainda transportou o Telescópio Hubble, lançou naves tripuladas para
reparos de instrumentos em órbita e fez viagens de reabastecimento da
Estação Espacial Internacional.
Ainda no dia 20, foram programadas
atividades de lançamento de foguetes
de garrafa pet nas quadras do IFSC3.
Utilizou-se um modelo simples que
funciona apenas com água e ar
comprimido, mas que serve para
destacar os princípios da ação e
reação contidos na Terceira Lei de
Newton – a base de funcionamento
dos motores de foguetes. Os alunos
puderam ter uma ideia de sistema de
propulsão e se animaram em fazer os
cálculos da trajetória percorrida pelo
foguete. O próximo artigo, escrito por
Everson
Vargas,
traz
mais
informações envolvendo a Física de
foguetes. Estava prevista observação do céu e explicações sobre o uso de
refratores e refletores por este motivo foi aconselhado ao público que
levassem seus instrumentos, mas a permanência de céu nublado cancelou
totalmente essa atividade.
3

Esses foguetes foram projetados pelo professor Cleber Chaves que também nos auxiliou em
lançamentos anteriores.
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A sexta-feira, 21, foi um dia bastante
agitado com demais atividades no
auditório do IFSC. Às 17:00 a
palestra “História da Astronomia em
Florianópolis”,
por
Alexandre
Amorim, citou o trabalho individual
de vários personagens destacados da
Astronomia na capital catarinense tais
como José Brazilício de Souza,
Mâncio da Costa e Amaro Seixas
Neto. A partir de 1971, com a criação
do Planetário da UFSC, veio à
existência, na década seguinte,
demais associações de Astronomia,
incluindo o NEOA-JBS. Na sequência
tivemos a apresentação do tema: “O
Grupo de Astronomia na OBA”, por
Lucas Camargo da Silva, medalhista de prata da Olimpíada Latinoamericana de Astronomia (OLAA 2016), que destacou fatores positivos
para se pertencer a um grupo de Astronomia, principalmente quando o
jovem pretende participar das Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica.
As atividades foram
encerradas
com
a
entrega de certificados e
medalhas da OBA 2016
aos alunos participantes
do IFSC – Florianópolis.
Congratulamos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, idealizador e responsável pela
coordenação nacional da
Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia (SNCT), que promove e estimula, em todo o País, as
atividades de difusão e de apropriação social de conhecimentos científicos
e tecnológicos.
Margarete Jacques Amorim4
4

com colaboração de Adair Cadozo.
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As Leis clássicas da Física e o lançamento de foguetes
O ser humano em sintonia com o desenvolvimento tecnológico vem ao
longo dos anos fazendo uma atividade que extrapola o nosso limite de céu:
o lançamento de foguetes para o espaço. Durante a chamada Guerra Fria,
houve a corrida espacial, quando os países dos blocos ditos capitalistas
versus socialistas aprimoraram os seus avanços tecnológicos a fim de
lançar para o espaço os melhores foguetes. O lançamento de foguetes traz
uma curiosidade enorme entre os jovens inclusive alimenta os sonhos das
crianças por conta das histórias e pelos filmes, principalmente vindos de
Holywood. Dentro de toda essa perspectiva e curiosidade, qual seria a
Física envolvida no lançamento de foguetes? Bem, os fenômenos físicos
envolvidos são diversos, pois demandam de muita tecnologia e várias
práticas das ciências naturais estão ali acontecendo. Vamos então, tratar
dos primórdios da Mecânica Clássica, ou seja, vamos conversar somente
acerca das 3 leis fundamentais da dinâmica, ou melhor dizendo, as 3 leis
de Newton. Um experimento prático é a
construção de um foguete de garrafa PET,
em que para a sua propulsão é usada pressão
d’água. Basicamente, a montagem desse
experimento envolve uma garrafa PET,
canos de PVC, uma bomba de ar e demais
aparatos que facilitam a construção da
pressão. Pensando na 1ª Lei de Newton,
princípio da inércia, sabemos que para
qualquer corpo sob estado de inércia, para
sair desta condição, se faz necessário um
agente de força externa ou uma desigualdade
de forças atuando no corpo. Na condição do
foguete de garrafa PET, a pressão d’água será o agente externo que vai
tirar o corpo da inércia. Analisando agora outra lei e verificando que temos
uma quantidade de matéria, ou seja, há uma massa de gás agindo, a 2ª Lei
de Newton aparece com a famosa fórmula: F = m.a, afinal se há uma
aceleração em uma porção de massa, é evidente a existência de uma força.
A 3ª Lei de Newton também aparece por conta do desequilíbrio das forças.
Quando os corpos estão devidamente parados, há ali um sistema em
equilíbrio, a partir do momento que é dada a propulsão, existe uma força
que reage em decorrência da pressão de água exercida, afinal, quem nunca
viu aquela grande fumaça sendo lançada ao chão de um foguete real
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quando lançado? Aquilo é uma reação do combustível ao ser queimado e
nisso faz a propulsão do foguete. No caso da garrafa PET é mais
interessante, pois envolve água e quem está perto do foguete pode ser
atingido por um belo banho espacial.
Everson Vargas
Creando el Estrelábio
La necesidad casi siempre nos incita a crear. Fue así como nació el
EstrelábioTM, instrumento que podemos pensar como una “mezcla” entre
el Nocturlabio y la Carta celeste (mapa del cielo). La pregunta ¿Orión nace
siempre en el mismo horario? Hizo con que analizáramos el movimiento
relativo entre las Estrellas y el Sol más detalladamente, para
posteriormente pensar en la posibilidad de un instrumento que permita
predecir el movimiento hora a hora y mes a mes de diferentes
constelaciones. De hecho, la carta celeste cumple con ese objetivo, sin
embargo, exige de un conocimiento anterior que muchas personas
desconocen. Por otro lado, el Nocturlabio, instrumento muy utilizado en el
renacimiento, utiliza una constelación de referencia para hallar la hora: en
el hemisferio norte la Osa Menor y en el sur la Cruz del Sur. Así, si
agregamos otras constelaciones como Orión al Nocturlabio y pensamos de
manera inversa su uso tendremos como resultado el Estrelábio, un
instrumento que nos indica la posición de algunas constelaciones de
referencia conociendo la fecha y la hora.

Nocturlabio

5

Carta celeste5

Disponible en http://www.virtual.ufc.br/solar/aula_link/SOLAR_2/Curso_de_Graduacao_a
_Distancia/LFIS/I_a_P/Introducao_a_Astronomia/aula_03/02.html.

18

Una palabra muy parecida al estrelábio es astrolabio, cuya raíz
etimológica es astre (astro) y lambion (agarradera6), significando la acción
de “agarrar”, o sea medir los astros. Ya en el caso del Estrelábio solo
“agarraremos” constelaciones. El primer modelo realizado tomó cuatro
constelaciones visibles durante toda la noche en cada estación del año, la
constelación de Orión para el verano, el León para el otoño, el Escorpión
para el invierno y Pegaso para la primavera.
Tuvimos la oportunidad de desarrollar tres talleres de construcción de este
instrumento: con el Núcleo de Estudo e Observação Astronômica “José
Brazilício de Souza” (NEOA-JBS), en la Escola da Fazenda y en la Escola
Sarapiquá, todos ubicados en la ciudad de Florianópolis.

Estrelábio em cartulina

Estrelábio

Debemos continuar con la exploración didáctica de este instrumento y el
análisis de sus potencialidades para la comprensión de la dinámica celeste.
Recibimos algunas sugerencias como realizar dos estrelábios uno para el
hemisferio norte y otro para el sur.
Ricardo Gutiérrez Garcés
A vingança de Giordano
Recentemente o noticiário internacional destacou a descoberta de um
exoplaneta na zona habitável orbitando a estrela α Centauri C ou,
simplesmente, Proxima, nossa vizinha no espaço a “apenas” 4,22 anos-luz.
A α Centauri é uma estrela tripla: duas são muito brilhantes A e B e a
terceira C é uma anã vermelha com diâmetro apenas uma vez e meia maior
do que o de Júpiter. Com uma magnitude visual de 11,2 torna-se muito
difícil de ser localizada. Estima-se que gasta alguns milhões de anos para
6

Conforme explicación disponible en http://etimologias.dechile.net/?astrolabio.
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completar uma volta em torno das suas companheiras A e B. Se a notícia
provocou impacto nos leigos, para os astrônomos não causou nenhuma
surpresa uma vez que, dos 3000 exoplanetas pesquisados, 68 são próximos
ao tamanho da Terra e estão na zona habitável. Desde a descoberta do
primeiro exoplaneta em 1990, sua quantidade atual está próxima a 5000 e
não para de crescer. Com isso já é aceito que a maioria das estrelas possui
planetas ao seu redor e, por analogia, também possuirão satélites,
asteroides e cometas. Esse raciocínio nos leva à conclusão de que pode
haver civilizações lá fora que já chegaram a um estágio de
desenvolvimento suficiente para emitir ondas de rádio. Assim sendo, já é
aceito que nos próximos 25 anos, por meio das gigantescas antenas dos
nossos radiotelescópios, chegará à tão aguarda mensagem: também
estamos aqui!
Somos poeira de estrelas – os cientistas concordam que somos subproduto
de água, terra, luz e outros elementos gerados no interior de uma estrela: o
Sol. Dez por cento do peso médio do corpo humano é composto por
átomos de hidrogênio. Todo o resto é de elementos mais pesados que o
hélio, justamente aqueles produzidos dentro das estrelas. A descoberta de
diversas moléculas orgânicas no meio interestelar, gelo e carbono nos
cometas e astros assemelhados, reforça a ideia de que o universo é um
celeiro de vida. A nucleossíntese primordial e a nucleossíntese estelar
produziram elementos que fazem parte dos nossos corpos. Sim, somos
feitos de poeira de estrelas!
O renascer de uma ideia antiga – a possibilidade de existir outros mundos
com formas de vida é antiga e na Grécia já se pensava nisso. A Escola de
Epicuro (341–271 AEC) ensinava que não havia nenhum obstáculo para
haver infinito número de mundos parecidos com o nosso. O poeta romano
Titus Lucretio (97–55 AEC) defendia igual pensamento. No século XV, o
cardeal Nicolau de Cusa sustentava a pluralidade dos mundos habitados
com anuência do Papa Eugênio IV. Com a reformulação do sistema
heliocêntrico por Nicolau Copérnico, endossada a seguir por Galileu
Galilei e Johannes Kepler, o fato atingiu em cheio as “verdades” impostas
pela Igreja. Destronar a Terra do centro do Sistema Solar, do Universo, da
criação, indo de encontro aos doutores da Igreja era inadmissível, uma
heresia. O curioso é que já muito antes de Copérnico, o astrônomo grego
Aristarco de Samos (310–230 AEC) demonstrava que a Terra e os outros
planetas giravam ao redor do Sol e que o movimento das estrelas à noite
era aparente, causado pela rotação da Terra. Copérnico salvou-se da
Inquisição, pois seu livro propondo o heliocentrismo só lhe chegou às
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mãos no leito de morte. Galileu, contudo, não teve a mesma sorte e teve
que se retratar perante o Tribunal da Santa Inquisição para escapar da
fogueira. A pena foi abrandada para prisão domiciliar em Arcetri, próximo
a Florença. Foram necessários dois séculos para que a Igreja admitisse
oficialmente, em 1822, que a Terra girava ao redor do Sol.
Giordano Bruno, mártir da Ciência – um destino trágico, contudo, estava
reservado a Giordano Bruno. Fascinado pela imensidão do universo que os
astrônomos de sua época estavam revelando, contrapondo ao universo
fechado pela filosofia aristotélica defendida pela Igreja, ele opôs um
universo infinito. Defensor da teoria heliocêntrica de Aristarco e
Copérnico, ele chegou a admitir também a existência de outros mundos.
Em seu livro “De l’Infinito, Universo e Mondi” (Sobre Infinito, Universo e
Mundos), ele escreveu: “há incontáveis terras orbitando em volta de seus
sóis da mesma maneira que os seis planetas do nosso sistema”. Para a
Igreja isso soou inadmissível, pois era ir de encontro ao que ela defendia.
Ademais, se existiam infinitos mundos, muitos deles habitados, como seria
a “salvação” dos seus habitantes? Uma réplica do que ocorreu aqui?
Giordano Bruno, com a coragem dos heróis, enfrentou com altivez o
Tribunal da Santa Inquisição não se retratando de suas convicções e o que
ditava sua consciência. Foi acusado de ser inimigo de todas as religiões,
crer na existência de outros mundos e na infinidade do universo. Sofreu
um processo que durou sete anos e no dia 9 de fevereiro de 1600,
condenado por sua “heresia”, foi queimado vivo no Campo di Fiori em
Roma tendo exclamado antes do suplício: “Minha alma subirá ao Paraíso
junto com a fumaça do meu corpo”. Giordano Bruno, espírito renovador,
alma límpida, apóstolo da ciência do céu, não se deixou intimidar pelas
ameaças vindas de uma Igreja fechada as novas ideias do movimento
renascentista e corroída por escândalos e dogmas que feriam a razão.
Passados 416 anos, desde 1990 a astronomia nos vem revelando a
pluralidade dos mundos em nossa galáxia, comprovando Giordano Bruno e
que a fé nunca pode estar divorciada dos conhecimentos científicos.
Nelson Alberto Soares Travnik
Observatório Astronômico “Elias Salum” de Piracicaba/SP

Muito grato por meus dois artigos publicados. O destaque dos [alunos]
com suas premiações é algo que me tocou profundamente e comprova o
ótimo trabalho desenvolvido por vocês na “querida e bela Santa
Catarina”. – Nelson Travnik, Campinas/SP
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Momiji 2016: colaboração com a Missão Akatsuki
É para nós um prazer apresentar um website novo
para a colaboração e coordenação entre a missão
Akatsuki da JAXA a Vênus e os astrônomos
observa-dores aqui da Terra. Assim que chegou a
Vênus em dezembro de 2015, a sonda japonesa
Akatsuki tem observado regularmente esse planeta
para atingir o seu principal objetivo: estudar a
circulação atmosférica de Vênus. A espaçonave
tem câmeras que observam comprimentos de onda
desde o ultravioleta até o infravermelho, para ver desde a superfície até o
topo das nuvens. A equipe da Akatsuki valoriza a alta qualidade das
observações de Vênus feitas hoje pelos observadores profissionais e
amadores, e, dessa forma, os
convidam para se registar em nosso
website e participar das próximas
campanhas
de
observações
coordenadas de Vênus. Além disso,
os observadores podem contribuir
diretamente
com
a
missão
partilhando conosco as suas imagens,
espectros e outros resultados, e ainda
serem coautores nos artigos quando
os membros de Akatsuki decidirem
usar as imagens deles na publicação
de seus trabalhos.
Um resumo dos comprimentos de onda interessante para estudar Vênus
está disponível na imagem ao lado.
Instruções para enviar imagens de Vênus estão nesse endereço:
https://akatsuki.matsue-ct.jp/sites/default/files/doc/HOWTO_Submit_
Venus_Images.pdf
O endereço do website é https://akatsuki.matsue-ct.jp.
Informações diárias sobre as observações de Akatsuki estão nesse link:
https://akatsuki.matsue-ct.jp/ ?q=node/20
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Imagem detalhada em infravermelho do
lado noturno de Vênus obtida pela
sonda Akatsuki (Planet-C), da Agência
Espacial Japonesa, em 25 de março de
2016. Astrônomos estudam a estrutura
3D e o movimento da atmosfera de
Vênus ao combinar os dados de
diferentes comprimentos de onda
obtidos por outras câmeras.

Também agradecem imensamente a ajuda para divulgar essa informação
em outros foros de astrônomos observadores. As suas perguntas e dúvidas
devem ser enviadas para os seguintes e-mails:
coordinatewithakatsuki@gmail.com ou coordinate@akatsuki.matsue-ct.jp
“Coordinate with Akatsuki” Project
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
3-1-1, Yoshinodai, Chuo-ku, Sagamihara
Kanagawa 252-5210 (Japan)

Projeto ABC: Asteroidal Belt Comets
Si usted habla Español o Portugués, y tiene un telescopio igual o superior a
20 cm de diámetro capaz de tomar imágenes del cielo de más de un minuto
de exposición, usted está invitado a participar en un proyecto de búsqueda
de cometas activos en el Cinturón Principal de Asteroides, ABCs.
Envié los datos de su instrumento y su disponibilidad para el Proyecto, y
recibirá información adicional de inmediato.
Contacto:
Ignacio Ferrín, Ph. D.,
Profesor Titular del Instituto de Física
Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia
e-mail: 2017respuestas@gmail.com
Fonte: https://rastreadoresdecometas.wordpress.com/proyecto-abc
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Adquira o “Anuário Astronômico Catarinense – 2017”
Numa época em que os
recursos eletrônicos estão
acessíveis a qualquer pessoa,
pode-se questionar sobre a
utilidade de um anuário
astronômico impresso. Esta
obra propicia aos leitores a
relação
dos
principais
fenômenos
astronômicos
previstos para o ano de 2017,
servindo de guia tanto para a
observação particular como
para atividades públicas de
contemplação dos eventos
celestes. Embora seu título
inclua o genitivo “Catarinense”, este Anuário Astronômico relaciona fenômenos
visíveis em todo o Brasil.
Inclui também astronotícias,
comentários e outros textos
relacionados
com
a
observação astronômica. Seu
uso é recomendado tanto aos astrônomos amadores como para planetários
e demais instituições de astronomia, até mesmo aos profissionais de
astronomia e demais interessados na ciência astronômica.
O livro está disponível para aquisição por meio do website do autor:
http://costeira1.rg10.net ou pelo e-mail: costeira1@yahoo.com.
Saiba quando e onde o livro poderá ser adquirido em Florianópolis:
1º de dezembro: durante o Encontro do NEOA-JBS a partir das 17:40.
2 de dezembro: há o lançamento oficial durante a atividade do NEOAJBS sobre o Dia da Astronomia a partir das 17:40.
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Relatório de observação (outubro-novembro de 2016)
[Dados até 24 de novembro de 2016]
Sol – manchas solares: recebemos 14 registros de A. Amorim e 17 registros de
Walter Maluf (Monte Mor/SP). Segue o gráfico com dados acumulados desde 2010.

Asteroide – A. Amorim acompanhou o georrasante (164121) 2003 YT1 nas noites de
27-28 e 28-29 de outubro de 2016. Na primeira noite os registros foram feitos entre
02:22 e 03:04 TU. Na segunda noite o intervalo de observação foi entre 02:31 e 03:09
TU. Na curva de luz abaixo temos nossos registros visuais (pontos pretos) cuja
variação na estimativa de brilho não é superior a 0,2 magnitudes. Os demais pontos
(em cinza) são medições feitas pelos observatórios cadastrados no MPC. O objeto
também foi acompanhado pelo radio-observatório de Goldstone (EUA) em 29 de
outubro de 2016 quando foi possível detectar o formato arredondado do asteroide
bem como um pequeno satélite natural.
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Estrelas variáveis – A. Amorim fez 21 estimativas de 6 estrelas. Adair Cardozo
enviou 4 registros acumulados da estrela ζ Gem e outros 39 da estrela η Aql. Ana
Leda Araújo e Luiz Reck de Araújo fizeram 1 estimativa de brilho de γ Cas em
Ingá/PB.
Cronometragens – Lucas Camargo realizou 5 cronometragens do trânsito do disco
da Lua Cheia em 14-15 de novembro de 2016.

Conjunção entre Vênus, Saturno e Lua em 2 de novembro de 2016.
Foto obtida por Rodolfo Langhi (Bauru/SP) às 21:20 TU.

26

EVENTOS e PALESTRAS
Encontro do NEOA-JBS
Na quinta-feira, 1º de dezembro, às 17:40, o NEOA-JBS realiza seu
encontro semanal promovendo um debate sobre as curiosidades
astronômicas do filme “Interestelar”. Mais informações no website:
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
Dia da Astronomia
O NEOA-JBS comemora o Dia da Astronomia na sexta-feira, 1º de
dezembro, promovendo diversas palestras. Mais informações no website:
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
7ª Caminhada Astronômica
Esse evento promovido pelo NEOA-JBS ocorre na quarta-feira, 7 de
dezembro, e trata simplesmente de uma caminhada na Avenida Beira-mar
Norte, em Florianópolis, onde há placas sobre os planetas do Sistema
Solar. Informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
Observação do Nascer da Lua Cheia
O NEOA-JBS realiza essa atividade na terça-feira, dia 13 de dezembro de
2016, no Pontal da Praia do Campeche. Mais informações no website:
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
36ª Caminhada Arqueoastronômica
Esse evento promovido pelo IMMA em parceria com o NEOA-JBS ocorre
na madrugada de domingo, dia 18 de dezembro para a observação do
nascer do Sol no solstício de verão no sítio da Barra da Lagoa. Mais
informações no website: http://www.immabrasil.com.br.
V Encontro de Física e Astronomia da UFSC
Esse evento ocorrerá em Florianópolis de 20 a 24 de fevereiro de 2017, na
UFSC. Mais informações no website: http://encontro.pgfsc.sites.ufsc.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://cienciaeastronomia.wixsite.com/enastro.
NEOA-JBS se prepara para o Eclipse Anular – Argentina 2017
No domingo, 26 de fevereiro de 2017, ocorre um eclipse anular do Sol
visível em Chubut, Argentina. Informação preliminar sobre esse evento
está disponível no Anuário Astronômico Catarinense 2017, páginas 56-57.
A Coordenação de Observação Astronômica e Coordenação de Secretaria
do NEOA-JBS, mediante seus próprios custos, planejam se deslocar 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 de Florianópolis – Buenos
Aires, pernoite em Buenos Aires;
quinta-feira, 23 de fevereiro: deslocamento de Buenos Aires – 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 Astronomia mediante arranjos de transporte de ônibus ou
micro-ônibus. Aguardamos 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 de Trelew – Buenos Aires;
terça-feira, 28 de fevereiro: deslocamento de Buenos Aires - Florianópolis.
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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Olimpíada Brasileira de Astronomia abre inscrições
Curso preparatório para a OBA
Já conhece o “Anuário Astronômico Catarinense – 2016”?
Observação da Lua Cheia nos dias 23 e 24 de janeiro de 2016
Ondas gravitacionais
Relatório de observação (janeiro – fevereiro de 2016)

Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Canalle, J. B.G.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
Mourão, R. R. de F.
Amorim, A.

29

Nº 4 – Abril 2016
Lua Cheia de apogeu
Cometa C/2013 X1 Pan-STARRS
Cometa 252P/LINEAR
Cratera Ptolomeu
Conjunções de abril
Cometa P/2016 BA14 Pan-STARRS
Coordenador do NEOA toma posse no cargo de Vice-Diretor do IFSC
A importância científica da Lua
Curso preparatório para a OBA
Astronomia em Camacã/BA
Relatório de observação (fevereiro – março de 2016)

Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
Tolentino, R.
Amorim, A.
Gutiérrez, R.
Amorim, A.

Nº 5 – Maio 2016
Meteoros eta-Aquarídeos
Ocultação de eta Virginis
21 de maio – um sábado especial
Paroximos d’um astro
T Coronae Borealis
Cometa C/2013 X1 Pan-STARRS
Cometa 252P/LINEAR
La astronomia nació interdisciplinar
Trânsito de Mercúrio
Mercúrio ficará alinhado entre a Terra e o Sol
Trânsito de Mercúrio
Trânsito de Mercúrio: observações anteriores
Trânsito de Mercúrio: eventos futuros
A Lua Cheia de março de 2016
Experiência na Seletiva para a IOAA e OLAA 2016
A observação primitiva
25 de maio: o dia para lembrar Mourão
Relatório de observação (março – abril de 2016)

Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
de Souza, J. B.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Gutierrez, R.
Amorim, A.
Travnik, N. A. S.
Vital, H. de C.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
da Silva, L. C.
Vargas, E. C.
Amorim, A.
Amorim, A.

Nº 6 – Junho 2016
Meteoros Arietídeos
Ocultação de rho Sagittarii
Cometa C/2013 X1 Pan-STARRS
Atenção às crateras lunares em junho
30 de junho: Dia do Asteroide
I ENASTRO
Um espetáculo astromusical
Caderno Especial: Como foi o Trânsito de Mercúrio em 9 de maio de 2016?
Vigília para a estrela V2487 Ophiuchi
Fotometeoros vistos em 7 de maio de 2016
Sobre as manchas solares
Relatório de observação (abril – maio de 2016)

Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Tolentino, R. V.
Amorim, A.
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Nº 7 – Julho 2016
Minguante de perigeu e Crescente de apogeu
Uma boa ocasião para observar Júpiter
Terra no afélio
Desafio do mês: Vênus e Mercúrio à luz do dia
Conjunções lunares
Atenção às crateras lunares em julho
Meteoros de julho
Cometa C/2013 X1 Pan-STARRS
Curso de preparação para a XIX OBA
7 de julho: Aula Especial de Astronomia
NEOA-JBS visita o Planetário da UFSC
Lua Cheia no Solstício de Inverno
NEOA visita a Escola Batista Pereira
IMO precisa de voluntários
Livro: Um cavalo sem nome
Relatório da AAVSO 2014-2015
Relatório de observação (maio – junho de 2016)

Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.

Nº 8 – Agosto 2016
Conjunções históricas catarinenses
Atenção às crateras lunares em agosto
Visualização da inclinação axial da Lua por fotografias
Observação visual de l Carinae
Diâmetro solar no afélio terrestre
NEOA visita escolas em Florianópolis
Observando na escola
Dia do Mourão
A Lua Cheia de maio de 2016
Formación de maestros(as) em Astronomía
Relatório de observação (junho – julho de 2016)

Amorim, A.
Amorim, A.
Diniz, F. B.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Estrada, C. e Gutierrez, R.
Amorim, M. J.
Amorim, M. J.
Gutierrez, R.
Amorim, A.

Nº 9 – Setembro 2016
Conjunções vespertinas
Ocultação de Mercúrio
Atenção às crateras lunares em setembro
Meteoros de setembro
O céu de Brazilício
V Simpósio Catarinense de Astronomia
NEOA-JBS celebra o “Dia do Asteroide” em 2016
Equilux de setembro
“Vaquinha” para comprar as medalhas da 19ª OBA
O Céu do Brasil – Projeto Minerva
Relatório de observação (julho – agosto de 2016)

Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
Amorim, M. J.
Amorim, A.
Canalle, J. B. G.
Bretones, P. S.
Amorim, A.

Nº 10 – Outubro 2016
Conjunções vespertinas
Ocultação de HIP 83684 pelo asteroide 7 Iris
Atenção às crateras lunares em outubro
Asteroide georrasante (164121) 2003 YT1
Possível Nova Lupi 2016
V1656 Scorpii = Nova Scorpii 2016 nº 2

Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
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Um impacto de 1 kiloton no litoral catarinense
Aniversário do NEOA em 2016
NEOA-JBS observou uma conjunção histórica
Relatório de observação (agosto – setembro de 2016)

Amorim, A.
Amorim, M. J.
Amorim, M. J.
Amorim, A.

Nº 11 – Novembro 2016
Conjunção vespertina
Conjunção matutina
A maior Lua Cheia de perigeu dos últimos anos
Atenção às crateras lunares em novembro
Nova Sagittarii 2016 nº 3
NEOA-JBS celebra a Semana Mundial do Espaço
Escolas usam o relógio de Sol para motivar alunos
Em Finados, cemitérios guardam curiosidades
Tem um ET no seu quintal?
Medições no Equinócio
Adquira o “Anuário Astronômico Catarinense – 2017”
Relatório de observação (setembro-outubro de 2016)

Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
Travnik, N. A. S.
Travnik, N. A. S.
Estrada, C. e Gutierrez, R.
Amorim, A.
Amorim, A.

Nº 12 – Dezembro 2016
Segundo adicional em 2016
A Superlua em 14 de novembro de 2016
É possível discernir a diferença a olho nu?
Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Ocultação de sigma Leonis
Duas estrelas novas em Sagitário
Atenção às crateras lunares em dezembro
Atividades do NEOA-JBS durante a SNCT
As Leis clássicas da Física e o lançamento de foguetes
Creando el Estrelábio
A vingança de Giordano
Momiji 2016: colaboração com a Missão Akatsuki
Adquira o “Anuário Astronômico Catarinense – 2017”
Relatório de observação (outubro-novembro de 2016)
P’ra quem ama a luz solar

Bizouard, C.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, A.
Amorim, M. J.
Vargas, E. C.
Gutierrez, R.
Travnik, N. A. S.
ISAS-JAXA
Amorim, A.
Amorim, A.
Semíramis
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P’ra quem ama a luz solar
com seu brilho aprimorado
que a terra faz alegrar.
como é triste o céu nublado!
mas raia o' sol desejado,
- porque tudo tem seu fim brotam a rosa e o jasmim,
volta o prazer que é preciso;
dá pezar labios sem riso
e sem flôres um jardim.
Semiramis

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, Everson Vargas, José Brazilício de Souza (in memoriam),
Margarete J. Amorim, Nelson Travnik, Ricardo Gutierrez, Rosangela Pereira
(revisão) e Semíramis (in memoriam). 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 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.

