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EDITORIAL:
Estimados leitores,
Já fizeram suas inscrições para o V Simpósio Catarinense de Astronomia?
Acessem o website http://scastro.pe.hu e garantam suas participações na
principal reunião astronômica em Santa Catarina! O mês de abril teve um
calor fora de época e esperamos que maio traga céus limpos para
observarmos três eventos principais: os meteoros eta-Aquarídeos, a
oposição de Marte e o trânsito de Mercúrio. Sobre esse evento trazemos
um encarte especial com artigos relacionados ao tema. Mas não
esqueçamos de dois cometas ainda visíveis durante a madrugada! O
presente mês é apropriado para mantermos acesa a memória de Ronaldo
Rogério de Freitas Mourão, pois no dia 25 temos o “Dia do Mourão”. O
NEOA-JBS realiza uma atividade especial para homenagear o saudoso
astrônomo. Tenham todos uma boa leitura!
Alexandre Amorim
Coordenação de Observações do NEOA-JBS

AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS
Maio de 2016
Júpiter é visível durante a primeira parte da noite. Marte e Saturno são
visíveis durante toda a noite. Netuno é visível durante a madrugada. Urano
é visível ao amanhecer. Mercúrio é visível brevemente ao amanhecer no
fim do mês. Vênus tem sua visibilidade prejudicada devido à proximidade
de sua conjunção com o Sol em 6 de junho. A luz cinérea da Lua é visível
ao amanhecer entre os dias 1º e 5 e ao anoitecer entre os dias 8 e 11. A
seguir temos o mapa do céu válido para o dia 15 de maio às 21:00 Horário
de Brasília. (©Atlas Celeste, Ronaldo Mourão).
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Dia
2
5
5
6
6
6
6
8
8
9
9
13

Hora Evento – Fonte: AAC 2016
7 Netuno 1,5° ao sul da Lua
Máxima atividade dos eta-Aquarídeos
1 Urano 2° ao norte da Lua
1 Lua no perigeu
2 Vênus 2,5° ao norte da Lua
16 Lua Nova
23 Mercúrio 5° ao norte da Lua
Máxima atividade dos eta-Lirídeos
5 Aldebarã 0,5° ao sul da Lua
9 Júpiter estacionário
12 Mercúrio em conjunção inferior (Trânsito)
14 Quarto Crescente
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13
14
15
18
18
19
21
21
22
22
22
29
29
30

17
3
5
15
19
13
18
19
8
10
19
9
15
19

Mercúrio 0,4° ao sul de Vênus
Regulus 2° ao norte da Lua
Júpiter 1,8° ao norte da Lua
Spica 5° ao sul da Lua
Lua no apogeu
Mercúrio no afélio
Lua Cheia
Marte 6° ao sul da Lua
Marte em oposição
Mercúrio estacionário
Saturno 3° ao sul da Lua
Quarto Minguante
Netuno 1,3° ao sul da Lua
Marte mais próximo da Terra

Meteoros eta-Aquarídeos
Vale a pena dedicar algumas madrugadas para investigação desse enxame,
pois normalmente ele não decepciona os observadores – em caso de céu
limpo e escuro, óbvio. Para saber mais sobre essa chuva bem como dicas
para uma boa sessão de observação sugerimos a leitura do Boletim
Observe! Maio de 2011. Neste ano a máxima atividade dos eta-Aquarídeos
é calculada para o final da tarde do dia 5 de maio, porém isso não impede
de observarmos os meteoros tanto na madrugada do dia 5 como do dia 6.
O acompanhamento pode se estender também no sábado e domingo, dias 7
e 8 de maio. A ausência do luar nas madrugadas dessas datas favorece a
visualização dos eta-Aquarídeos. Aqui em Florianópolis esses meteoros
foram observados nos anos de 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014.
No Banco de Dados da Estação Costeira1 temos um total de 253 meteoros
eta-Aquarídeos registrados em 7 anos. Em 2011, por exemplo, em cinco
madrugadas contamos 80 meteoros totalizando 13,3 horas de observação,
numa média de 6 meteoros eta-aquarídeos a cada hora – sem considerar
meteoros de outras correntes. Esta média não deve ser confundida com a
Taxa Horária Zenital (THZ) cujo valor atualizado é 40 para os etaAquarídeos. Não devemos nos esquecer que esses meteoros estão
associados ao Cometa 1P/Halley cuja última passagem pelo periélio foi a
30 anos. No Anexo I deste Boletim apresentamos um mapa para auxiliar a
identificação dos radiantes em atividade na madrugada do dia 6 de maio de
2016. O mapa possui também magnitudes de algumas estrelas de
comparação a fim de avaliarmos o brilho dos meteoros. (AA)
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Ocultação de eta Virginis
O Anuário Astronômico Catarinense 2016, página 105, indica que pelo
menos uma ocultação pela Lua ocorre neste mês. Na madrugada de
segunda para terça-feira, 16-17 de maio, às 02:09 HBr (05:09 TU) a estrela
eta Virginis, magnitude 3,9, é ocultada pela Lua. O nosso satélite natural
está 81% iluminado e, mesmo com a imersão ocorrendo no limbo escuro, a
baixa altura de apenas 10° da estrela concorre para a difícil visibilidade
desse fenômeno. (AA)
21 de maio – um sábado especial
“Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite”, assim começa a
canção escrita por Lulu Santos, um apaixonado pela astronomia desde o
final da década de 1990. E o que nos reserva a noitinha do sábado, 21 de
maio? Pois bem, anote:
a) o instante da Lua Cheia ocorre pouco tempo depois dela nascer;
b) a Lua está em conjunção com o Planeta Marte;
c) próximos à Lua e Marte estão também Saturno e Antares
d) Marte está próximo de sua oposição ao Sol.
Vejamos as peculiaridades de cada caso. Primeiro que o detalhe
envolvendo o instante do nascer da Lua é válido para as latitudes
catarinenses, embora o cenário não mude muito para outras localidades
brasileiras. Segundo o Anuário 2016 o instante da Lua Cheia ocorre às
18:14 HBr. Em Florianópolis, a Lua nasce às 17:40 HBr para observadores
que dispõem do horizonte leste totalmente livre de obstáculos. O nascer da
Lua Cheia, por si só, já é um belo fenômeno de se visualizar em qualquer
praia do litoral catarinense. Ainda mais com essa particularidade de
ocorrer momentos antes do exato instante da oposição da Lua em relação
ao Sol. E por falar em oposição, outro astro também atinge essa mesma
configuração geocêntrica no presente mês: trata-se do Planeta Marte. A
rigor sua oposição em longitude ocorre na manhã de domingo, 22 de maio,
às 08:16 HBr. Mas isso não impede de ser visualizado junto com o nascer
da Lua Cheia na noitinha de sábado. Marte se apresenta como um astro
brilhante alaranjado com magnitude –2,0 situado 6 graus ao sul da Lua. O
instante exato em que Marte passa pela mesma coordenada eclíptica da
Lua – sinalizando a conjunção em longitude – é às 19:42 HBr da
mesmíssima noite de sábado, 21 de maio. Assim que Lua e Marte
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estiverem acima do horizonte já é possível visualizar outro astro de cor
alaranjada cerca de 8 graus à sudeste de Marte e menos brilhante que este
último: é a estrela Antares, a alfa do Escorpião. Os nomes de Marte e
Antares guardam uma relação entre si: o nome da estrela significa “rival de
Ares” ou “anti Ares”. Em grego, Ares é o nome do deus da guerra que os
romanos denominaram “Marte”. Quer dizer, nessa noite de sábado, 21 de
maio, temos Marte e seu rival próximos à Lua. Mas às 18:20 HBr é a vez
de outro astro aparecer para completar a conjunção: é o Planeta Saturno,
cujo brilho é um pouco superior ao de Antares. É deveras interessante
comparar a cor alaranjada dos planetas Marte e Saturno, além de Antares,
com a Lua prateada. Apesar dessa conjunção ser bem visível a olho nu,
aqueles que possuem um telescópio com objetiva superior a 60 milímetros
podem visualizar o diminuto disco de Marte, com diâmetro de 18 segundos
de arco – praticamente o mesmo diâmetro aparente do globo de Saturno.
Só que Saturno sempre causa admiração por causa do seu sistema de anéis.

Aspectos do planeta Marte na noite de 21 de maio de 2016
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Paroximos d’um astro1
A frouxa e baça luz d'uma lampada, prestes a extinguir se, lança no espaço
raios intermittentes de intensidade mais viva, como se em seu seio se
tivesse vasado novamente o liquido que a animava. Os ultimos momentos
da vida são, em geral, caracteristicos por uma acerba agonia – esforço
supremo do organismo, em luta improficua com a destruição. Taes
symptomas não se manifestam unicamente as cousas ou seres animados do
nosso planeta, não. Ainda bem perto de nós, – no nosso proprio astro
central – o que significam essas manchas que, undecenualmente, invademlhe a superficie? - São preludios de uma luta inimaginavel, que durará
talvez milhões de seculos, e na qual victorioso a principio, elle acabará
fatalmente por ser despojado de sua luz e calor. Tanto póde a acção do
Tempo. Como elle, outras estrellas d’alem passam pelas mesmas
vicissitudes. Alguns d’estes sóes do infinito estão, podemos dizel-o, quasi
a despedir os seus ultimos raios; a sua côr avermelhada como um carvão
ardente, a maneira porque se revelam ao spectroscopio robustecem a
opinião que os considera na ultima phase da existencia; outros apparecem
subitamente, como presas de medonha conflagração, attingem a 1ª ordem
de brilho, attrahem por algum tempo os olhares estupefatos da multidão
indifferentes ás cousas celestes, e, muito particularmente, a vista perspicaz
do astronomo, que busca com anciedade surprehender os segredos desta
transformação. Rapidamente, porém, diminúe esse brilho, e dentro de
pouco tempo tem o astro voltado ao antigo estado; ás vezes, á completa
invisibilidade. Ainda em 1843 nossos paes admiraram, na constellação do
Navio, uma magnifica estrella de 1ª grandeza, – quasi rival de Sirius – e
que hoje está abaixo da 7ª grandeza. A 12 de Maio de 1866 apresentou-se
subitamente, na constellação da Corôa boreal, uma estrella de 2ª grandeza;
nove dias depois era impossivel distinguil-a a olhos desarmados, e passado
um mez estava reduzida quasi á 10ª grandeza.
José Brazilício de Souza

T Coronae Borealis
O parágrafo principal do texto anterior escrito por José Brazilício de Souza
em 1888 cita especificamente essa estrela localizada na constelação de
Coroa Boreal. Observações recentes dão conta sobre um incremento no
1

publicado em Jornal do Commercio, 1º de março de 1888.
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brilho visual dessa estrela, passando da 10ª para a 9ª magnitude. Isso
merece atenção, pois essa estrela variável pertence a uma categoria
conhecida como “Variável Cataclísmica” do tipo “Nova Recorrente”. As
últimas novas recorrentes a experimentarem um aumento de brilho foram a
T Pyxidis em abril de 2011 e a V745 Scorpii em fevereiro de 2014 (Veja
Boletim Observe! Junho de 2011 e Março de 2014). Segundo a
Enciclopédia Ilustrada do Universo (publicada pela Duetto Editorial),
“uma nova é um sistema binário composto de uma estrela gigante
orbitada por uma anã branca. A gigante expandiu tanto que o material
das suas camadas externas não está mais ligado gravitacionalmente a ela,
e precipita-se em direção à companheira anã branca. Após certo tempo, o
material acumulado desencadeia uma explosão termonuclear na
superfície da anã branca. Esse episódio produz uma elevação na
luminosidade da estrela”. T CrB foi detectada a olho nu por vários
observadores europeus na noite de 12-13 de maio de 1866 quando atingiu
a 2ª magnitude, de modo que neste mês comemoramos 150 anos da sua
descoberta. Um artigo publicado recentemente por U. Munari, S.
Dallaporta e G. Cherini analisa o comportamento dessa estrela no intervalo
de 1947 a 2015, indicando também que a atual fase de atividade é similar
ao que ocorreu em 1938. Oito anos depois, em 1946, a estrela sofreu uma
erupção, atingindo a 2ª magnitude tal como em 1866. Os autores sugerem
que o estado atual pode ser um indicativo de nova erupção dentro de 10
anos. Em Florianópolis a estrela é acompanhada por A. Amorim desde
1999, porém seu brilho sempre foi avaliado entre magnitudes 9,7 e 10,3.
Atualmente a estrela está disponível em nossa localidade durante toda a
madrugada. Na segunda quinzena de abril A. Amorim avaliou o brilho de
T CrB entre as magnitude 9,3 e 9,5. Na próxima página apresentamos um
mapa para localização e estimativa de brilho da estrela T CrB. (AA)
Referências:
AMORIM, Alexandre. Anuário astronômico catarinense 2016. Florianópolis: Edição do Autor, 2015.
AAVSO Special Notice # 415. Disponível em: https://www.aavso.org/aavso-specialnotice-415 . Acesso em 12 abr. 2016.
MUNARI, Ulisse; DALLAPORTA, Sergio e CHERINI, Giulio. The 2015 superactive state of recurrent nova T CrB and the long term evolution after the 1946
outburst. Disponível em: http://arxiv.org/pdf/1602.07470.pdf. Acesso em 12 abr.
2016.
REES, Martin. Enciclopédia ilustrada do Universo: o reino das galáxias. Tradução
de Mônica G. F. Friaça. São Paulo: Duetto Editorial, 2008.
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Cometa C/2013 X1 Pan-STARRS
O Anuário 2016 informa que no dia 20 de abril esse cometa passou pelo
seu periélio, a saber, 1,31 ua ou 197 milhões de km. Ele foi reobservado
por A. Amorim ao amanhecer do dia 15 de abril quando seu brilho foi
avaliado na 8ª magnitude, valor consistente com a previsão indicada no
Anuário 2016. Durante a segunda quinzena de abril outros quatro registros
visuais foram realizados e o brilho sofreu um ligeiro aumento passando
para magnitude 7,6. O grau de condensação foi avaliado entre 4 e 6,
indicando uma coma moderadamente condensada cuja visualização é
possível por meio de instrumentos com abertura superior a 60 milímetros.
Espera-se que seu brilho alcance a 7ª magnitude ao longo do mês. Além
disso, ele se dirige para declinações austrais e nasce cada vez mais cedo.
Porém o melhor momento para sua visualização continua sendo no final da
madrugada quando está mais alto no horizonte leste. Na manhã do dia 3 de
maio o cometa situa-se cerca de 3° a oeste de uma Lua iluminada em
apenas 17%. A passagem mais próxima da Terra ocorre no próximo mês,
em 21 de junho, quando seu brilho pode atingir a 6ª magnitude. (AA)
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Cometa 252P/LINEAR
Esperávamos que o cometa tivesse uma rápida diminuição de brilho no
início do mês de abril. Mas, como disse David Levy, “cometas são como
gatos: ambos tem caudas e fazem o que querem”. O Cometa
252P/LINEAR surpreendeu duplamente, primeiro por atingir a 4ª
magnitude quando não ultrapassaria a 10ª e, segundo, por
ampliar o seu intervalo de
observação. Notamos na curva de
luz ao lado que, após a máxima
aproximação com a Terra, em 22
de março de 2016, o brilho do
cometa tem um declínio muito
lento comparado com a época pré-perigeu. Ainda não encontramos uma
explicação cabal sobre esse comportamento, embora seja compatível com
a ocorrência de um salto de brilho momentos antes da sua pasagem
periélica. Como o brilho ainda era estimado em torno da 6ª magnitude na
penúltima semana de abril apresentamos um mapa para localização do
cometa válido para todo o presente mês. (AA)
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La astronomía nació interdisciplinar
Desde tiempos remotos la humanidad necesitó formas de entender el
mundo para adaptarse y sobrevivir a las contingencias que se presentaban
con el tiempo. La medicina, la agricultura y la astronomía fueron
conocimientos que surgieron a partir de las necesidades de supervivencia
de los seres humanos. Muchos artefactos, entre ellos los instrumentos
astronómicos históricos, fueron construidos con el objetivo de entender y
predecir los fenómenos relacionados con la bóveda celeste, como las
estaciones y las temporadas de lluvias y de
sequía. Los instrumentos astronómicos
históricos nacieron, pues, en un momento en el
que la sabiduría, el arte y la ciencia formaban
parte de una misma forma de conocimiento,
donde las divisiones como las conocemos hoy
no eran tan destacadas.
Actualmente en muchos niveles educativos se
hace prioritaria una visión amplia del
conocimiento
tanto
disciplinar
como
interdisciplinario, que permita dar soluciones a
problemas complejos que enfrenta hoy la
Gnomon dentro de un esquema de
humanidad. Los instrumentos astronómicos
Observatorio solar antiguo
históricos se pueden considerar como una
alternativa educacional que permite promover el diálogo de saberes, ya
que, sin ser atrevidos, podríamos decir, que estos instrumentos nacieron
interdisciplinarios.
Veamos algunos ejemplos que pueden ilustrar las conexiones existentes:
La esfera armilar materializa las principales líneas del cielo, permite
simular los movimientos del Sol para pensar
su relación con las estaciones del año. De este
modo es posible predecir las estaciones del
año y lo tiempo de lluvias y sequia,
consecuentemente la llegada de animales y
épocas propicias para la colecta o la siembra.
El lunario y los calendarios utilizan la Luna, el
Sol, planetas y estrellas para llevar una cuenta
larga del tiempo, así muchas fiestas religiosas
y culturales son posibles en las mismas fechas
Esfera armilar
gracias a estas cuentas. Para mencionar algunas
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fiestas tenemos: la semana santa, el carnaval y la navidad. Para la
medición de tiempos cortos se ha utilizado el Reloj de Sol y el
Nocturlábio, con los cuales podemos conocer la hora y así los momentos
adecuados para realizar diferentes actividades como comer o encontrarnos
para celebrar. Con respecto a este tema, en el año 2015 en la
Especialización en Enseñanza de las Ciencias, dirigida por el profesor
Roberth de Carvalho, se concluyó la monografía titulada “Instrumentos
astronómicos históricos como recursos didácticos en la promoción de
diálogos interdisciplinarios para la formación
de profesores”, que tuvo como objetivo
explorar el potencial educativo y pedagógico
del uso de los instrumentos astronómicos
históricos como recursos didácticos para la
promoción de diálogos interdisciplinarios. Esta
monografía desarrollada en Florianópolis,
Brasil y Medellín, Colombia, concluyó con
satisfactorios resultados a los objetivos
planteados, manifestando muchos de los
maestros disposición para el trabajo con los
instrumentos.
Profesoras del Colegio Colombo Francés (La Estrella
Colombia) manipulando el astrolabio marino.

Ricardo Gutierrez

Curso preparatório para a OBA
No período de 11 de fevereiro a 12 de maio de 2016, o NEOA-JBS
promove um curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia
voltado para os alunos regularmente matriculados no IFSC – Campus
Florianópolis. As aulas contam com a participação do Prof. Éverson
Vargas, do Clube de Astronomia Desterro. As aulas são realizadas todas as
quintas-feiras na Sala nº 115, bloco central, IFSC – Campus Florianópolis,
das 17:35 às 19:00. É possível qualquer interessado assistir às aulas,
mesmo de outros colégios bastando preencher a ficha de inscrição
disponível na Sala do NEOA-JBS ou no DALTEC (Assessoria de Física).
As aulas ocorrem nas seguintes datas: 28 de abril, 5 e 12 de maio. (AA)
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Caderno Especial
Trânsito de Mercúrio
Sem dúvida esse é um dos principais eventos astronômicos de 2016.
Depois de 56 anos, os observadores brasileiros poderão acompanhar
integralmente a passagem do Planeta Mercúrio defronte ao disco solar.
Dizemos “integralmente” porque as passagens anteriores permitiram
apenas visualizar a parte inicial ou final do fenômeno. Mas, similar ao que
ocorreu em 7 de novembro de 1960, o Planeta Mercúrio e,
consequentemente, o Sol estarão disponíveis acima do nosso horizonte
desde o começo até o fim do trânsito marcado para ocorrer na segundafeira, dia 9 de maio. O Anuário Astronômico Catarinense 2016, páginas
117 a 122, traz mais informações sobre esse evento. Reproduzimos, pelo
menos, a tabela com os instantes calculados:
evento
1º contato externo
2º contato interno
máximo
3º contato interno
4º contato externo

GMT–3
08:12
08:15
11:57
15:39
15:42

Hora TU
11:12
11:15
14:57
18:39
18:42

Como os instantes acima são válidos para uma posição geocêntrica,
usamos o programa Helios_Transits2 para calcular os valores precisos para
a Estação NEOA-JBS em Florianópolis.
Longitude 48°32’33” W

Latitude 27°35’37” S

Altitude 17 m

evento

Hora TU

Distância

AP

Altura

contato I
contato II
máxima aproximação
contato III
contato IV

11:13:50,3
11:17:01,4
14:58:16,9
18:39:05,2
18:42:15,8

956,5”
944,4”
314,2”
944,3”
956,4”

83,1°
83,4°
154,0°
224,5°
227,8°

17,1°
17,7°
44,7°
22,3°
21,7°

Na sexta-feira, 6 de maio, o NEOA-JBS realiza uma palestra no Auditório
do IFSC-Florianópolis abordando em detalhes esse interessante fenômeno.
Também acompanha o fenômeno publicamente no pátio interno da mesma
instituição na segunda-feira, 9 de maio.
2

Disponível no website http://www.geocities.ws/lunissolar2003/Helios_Transits.zip
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Trajetória topocêntrica aparente de Mercúrio sobre o disco solar visível num
equipamento com montagem altazimutal. Válida para a latitude de Florianópolis/SC.

Trajetória aparente de Mercúrio sobre o disco solar visível num equipamento com
montagem equatorial. Note a inclinação da Eclíptica em relação à linha E-W.
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Mercúrio ficará alinhado entre a Terra e o Sol
O fenômeno denominado trânsito será visto integralmente no Brasil na
segunda-feira, dia 9 de maio de 2016. Não será visível a olho nu, dado o
pequeno tamanho do planeta que aparece sobre o Sol com um diâmetro de
apenas 1/150 do diâmetro solar. O próximo trânsito somente ocorrerá em
11/nov/2019. O primeiro a predizer o trânsito de Mercúrio foi o astrônomo
alemão Johannes Kepler, que o anunciou para o dia 7/nov/1631, e foi
observado por Pierre Gassendi. Antes disso não há nenhuma referência à
observação de Mercúrio pelo disco solar, pois ele só é visível através do
telescópio, introduzido por Galileu somente em 1610. No passado vários
astrônomos, entre os quais Newcomb e Le Verrier, descobriram anomalias
no periélio de Mercúrio que fugiam à lei da gravitação de Newton. Para
explicar isso, chegou-se até a possibilidade da existência de um planeta
entre o Sol e Mercúrio que até recebeu o nome de Vulcano. O chamado
avanço do periélio de Mercúrio só foi solucionado pelo alemão A. Einstein
em sua Teoria da Relatividade.
Há de 13 a 14 trânsitos
em um século com
intervalos
irregulares
que podem ser de três,
sete, dez e treze anos. Se
Mercúrio e a Terra
orbitassem o Sol num
mesmo plano, o planeta
passaria sobre o disco
solar a cada conjunção
inferior, ou seja, três
vezes por ano em média.
Isso não acontece porque a órbita de Mercúrio é levemente inclinada de 7°
em relação à Eclíptica. A condição necessária para que ocorra um trânsito
é similar à necessária para a ocorrência de um eclipse solar ou lunar, isto é,
a Terra deve estar próxima à linha dos nodos da órbita do planeta. Como
os nodos da órbita de Mercúrio situam-se nas longitudes heliocêntricas 47°
e 227° e a Terra passa nessas posições nos dias 7 de maio e 9 de
novembro, os trânsitos somente podem ocorrer próximos a essas datas. A
diferença principal é que nos trânsitos de maio, Mercúrio está mais
próximo da Terra e seu semidiâmetro é um pouco maior que o dos
trânsitos de novembro. Devido à excentricidade da órbita do planeta
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(0,205), a mais pronunciada, os trânsitos de novembro são duas vezes mais
frequentes que os de maio. A velocidade de Mercúrio no periélio é de 59
km/s, bem mais rápida do que no afélio (39 km/s). No trânsito deste ano,
Mercúrio estará a uma distância de 83,5 milhões de km da Terra e terá um
diâmetro aparente de 12,1”.
Observação – o trânsito deste ano terá duração de 7,5 horas, maior,
portanto, que os de 2003 e 2006. Além da observação visual, a fotografia e
a filmagem são as melhores formas de cronometrar as fases do fenômeno.
O emprego também de imagens em filtro Halfa (Hα) será muito
interessante. Os instantes principais são citados no artigo anterior. A
precisão em segundos dos contatos depende naturalmente da posição do
observador na superfície terrestre. O primeiro e o quarto contatos são
muito difíceis de serem determinados pela observação visual. Já no
segundo e no terceiro contatos, embora haja bom contraste entre o planeta
e o fundo (fotosfera solar), a tomada dos tempos se torna imprecisa devido
ao efeito “gota negra” – efeito fisiológico que persiste sempre após a
entrada ou antes da saída do planeta do disco solar. Nos trânsitos é
possível ainda calcular o diâmetro do planeta a partir da medição exata do
tempo que transcorre entre a entrada e a saída do disco solar.
Nelson Alberto Soares Travnik
Referências:
AMORIM, Alexandre. Anuário astronômico catarinense 2016. Florianópolis:
Edição do Autor, 2015.
FLAMMARION, Camille. Astronomie Populaire. Paris: C. Marpon e E. Flammarion Editores, 1880.
TRAVNIK, Nelson. Trânsitos de Mercúrio de 1960, 1970 e 1973. Observatório
Astronômico Flammarion/MG.
TRAVNIK, Nelson. Trânsito de Mercúrio de 2003. Observatório Astronômico
Anwar Damha/SP.
DESCAMPS, Pascal. Mercure rencontre le soleil le 9 mai 2016. L’Astronomie. vol.
130, n. 93 (abril 2016).

Trânsito de Mercúrio: atividade global
A Sociedad Antioqueña de Astronomia (Colômbia) promove um programa
mundial de observação denominado Campanha Aristarco. Aqueles que
desejam participar deste programa devem acessar o website:
http://saastronomia.org/programas/campana-aristarco.
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Trânsito de Mercúrio
Cerca de treze vezes por século, o fugaz e arredio Mercúrio pode ser visto
como um pequenino círculo negro cruzando o disco solar, numa espécie de
minieclipse, que recebe a denominação Trânsito de Mercúrio. Em 9 de
maio de 2016, mais um desses interessantes eventos será apreciado em
todas suas fases desde todo o Brasil e sob circunstâncias observacionais
muito favoráveis. A trajetória aparente de Mercúrio pelo disco solar pouco
dependerá da posição geográfica do observador, embora, por efeito da
paralaxe, diferenças de até 2 minutos possam ocorrer nos instantes dos
contatos. Devido ao fato de o trânsito ocorrer em maio, quando o planeta
encontra-se mais afastado do Sol e mais próximo da Terra, o diâmetro
aparente de Mercúrio será de 12 segundos de arco, em contraste com o
valor de 10” dos trânsitos que ocorrem próximo ao seu periélio, em
novembro. Mesmo assim, seu disco será visto 158,4 vezes menor do que o
do Sol (950,4”) e Mercúrio ocultará apenas a diminuta fração de 1/25000
do disco solar.
Circunstâncias para o Leste Brasileiro – a visibilidade do evento em
várias cidades brasileiras da parte oriental do território nacional terá início
às 08:14 HBr, quando o disco de Mercúrio tocará externamente o disco do
Sol a apenas 7 graus do ponto Leste do disco solar medido para o Norte.
Durante os 3 minutos e 12 segundos seguintes, o disco de Mercúrio
cruzará o limbo do Astro-Rei em ângulo de 19,4° relativo à normal. O
contato II (08:17) ocorrerá quando o disco de Mercúrio tangenciar
internamente o limbo solar. Durante 7 horas e meia, Mercúrio percorrerá
de Leste para Sudoeste em frente ao disco solar uma corda com extensão
de aproximadamente 30 minutos de arco. A maior aproximação do centro
do disco ocorrerá às 11:58 HBr e será igual a 1/3 do raio solar em ângulo
de posição de 154°. Por fim, a saída de Mercúrio terá início às 15:39
(segundo tangenciamento interno dos limbos ou contato III), completandose às 15:42 (o contato IV quando os limbos tocam-se externamente pela
segunda vez). A altura do Sol sobre o horizonte de cidades do Leste
Brasileiro variará em torno de 22° no início e no final do trânsito, sendo
de cerca de 52° no meio do fenômeno. Além disso, o Planeta percorrerá
em frente ao disco solar 1 segundo de arco a cada 15 segundos de tempo
em média.
Atividades Observacionais – os equipamentos utilizados na monitoração
de manchas solares e eclipses solares parciais e anulares podem ser usados
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na observação desse evento. As atividades observacionais sugeridas são:
Cronometragem dos contatos de entrada (I e II) (início da manhã);
Cronometragem dos contatos de saída (III e IV) (meio da tarde);
Registro (filmagem e fotografia) da evolução do trânsito, em especial
próximo aos instantes dos contatos.
Cronometragens dos Contatos – o contato I ocorre quando o disco de
Mercúrio tangencia externamente o limbo solar. Na prática, esse instante
não pode ser observado em luz branca, devido à inexistência de
superposição dos discos. Normalmente decorrem alguns segundos até que
se forme uma sutil deformação ou reentrância no limbo solar com
dimensões suficientes para ser percebida por um observador atento,
munido de instrumental adequado e sob condições observacionais
favoráveis. Assim, recomenda-se que o ponto onde deverá ocorrer o
contato I seja identificado previamente. Ele terá ângulo de posição de 83
graus, medidos ao longo do limbo no sentido anti-horário (para Leste) a
partir do ponto Norte do disco solar3. Registros fotográficos ou filmagem
em luz branca, com aumentos telescópicos entre 100 e 400x, com
apresentação simultânea da hora (com erro inferior a ±0,3s) devem ser
realizados, principalmente próximo aos instantes dos contatos. Tais
registros serão usados para extrapolação do instante do primeiro contato. O
uso de filtros de hidrogênio-alfa (Hα) poderá permitir a identificação da
silhueta de Mercúrio em frente à cromosfera ou às proeminências mesmo
antes do primeiro contato. Nos instantes finais da entrada (precedentes ao
contato II) e nos instantes iniciais da saída (seguintes ao contato III),
observa-se que o disco de Mercúrio parece ligar-se ao limbo solar por um
apêndice escuro. Os contatos II e III corresponderão ao instante em que
essa interessante ligação, denominada gota negra, aparece (e desaparece) e
o Planeta fica (e deixa de ficar) totalmente circundado pela luz do Sol
respectivamente. O fim do trânsito ocorrerá em ângulo de posição de 225°,
ou seja, coincidente com o ponto Sudoeste do disco.
Registro (filmagem e fotografia) – o monitoramento do evento, com
câmeras fotográficas ou filmadoras acopladas ao telescópio, deve ser
priorizada no momento dos contatos, quando se busca também registrar o
fenômeno da gota negra. Solicitamos que os observadores enviem seus
registros, incluindo as características do seu equipamento e condições
atmosféricas para a Seção Lunissolar da REA.
3

Nota do Editor: esse ponto não é o polo norte do Sol, antes, é o ponto situado no limbo solar por
onde passa a linha meridiana local.
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website: http://www.geocities.ws/lunissolar2003/PO_Trans_Merc_Mai09_16.htm
e-mail: lunissolar@gmail.com
Hélio de Carvalho Vital

Trânsito de Mercúrio: observações anteriores
Oficialmente este será o segundo trânsito de um planeta interior que
observadores do NEOA-JBS acompanharão. O anterior foi o Trânsito de
Vênus em 5 de junho de 2012 (Leia Boletim Observe! Julho de 2012).
Mas antes da criação do NEOA-JBS em 2009 outros dois Trânsitos de
Mercúrio foram registrados em Florianópolis. O primeiro foi em 7 de maio
de 2003. Naquela ocasião o Sol nasceu com o Planeta Mercúrio já imerso
no disco solar, de modo que acompanhamos os instantes de emersão. A
seguir temos o relato feito por A. Amorim:
O Sol passou a ser observado às 10:00 TU e o disco escuro do
planeta foi facilmente discernível em 40x de aumento com a
objetiva da luneta diafragmada para 3cm com filtro. Após
tentativas em 80x e 100x com filtro, achou-se melhor observar o
fenômeno projetando a imagem do Sol em um anteparo branco, com
objetiva de 60mm... Não houve confirmação do fenômeno da gota
negra. O disco mercuriano mostrou-se mais escuro do que as manchas
solares visíveis na ocasião. A mancha solar identificada como 351
apresentou tonalidade
ligeiramente
marrom
- mas não está
descartada a aberração cromática das lentes usadas.
Instantes dos contatos: 1º e 2° contatos - ocorreram antes de o
Sol nascer
3º contato - 10:29:28 TU; 4º contato - 10:32:42 TU

O segundo Trânsito de Mercúrio acompanhado em Florianópolis foi
registrado em 8 de novembro de 2006. Diferentemente do evento anterior,
em 2006 foi possível visualizar os instantes de imersão e o Sol se pôs com
o trânsito em progresso. Ressaltamos que o Grupo de Estudos de
Astronomia realizou observação pública desse evento na Avenida
Beiramar Norte, em Florianópolis. Reproduzimos o relato feito por A.
Amorim:
O evento foi acompanhado em etapas:
1° - o equipamento foi montado no terraço do prédio do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina... Não foi possível determinar o t1; em
vez disso, anotou-se a primeira percepção do disco de Mercúrio...
Não houve confirmação do fenômeno da gota negra tampouco da
auréola. O disco mercuriano mostrou-se mais escuro do que as
manchas solares visíveis na ocasião. Estava visível uma bela
mancha do tipo H, no bordo leste do Sol. Esta etapa contou com a
observação dos colegas Jaime C. Bahr, Graziela S. Carvalho e
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Larissa Jochen...
3° - a última hora do evento foi acompanhada na Estação Costeira1.
Tentou-se algumas fotos por projeção e com filtro Baader, porém
pouco sucesso. Nesta etapa houve a participação de Vitor A.
Machado e Claudia Amorim.
Instantes dos contatos: 1ª percepção de Mercúrio: 19:12:01 TU
2º contato - 19:13:25 TU (~ 2s)
3º e 4º contatos - ocorreram depois de o Sol se por.

Registros feitos durante o último Trânsito de Mercúrio em 8 de novembro de 2006
ilustram duas formas seguras para observação do fenômeno.
À esquerda: Graziela Carvalho observou por meio de um refrator 60mm f/13 munido
de filtro solar Baader Planetarium. À direita: Vitor A. Machado visualizou a imagem
do Sol projetada num anteparo branco.

Trânsito de Mercúrio: eventos futuros
Apresentamos uma tabela contendo os próximos trânsitos de Mercúrio,
bem como a condição de visibilidade em Santa Catarina.
data
11 de novembro de 2019
13 de novembro de 2032
7 de novembro de 2039
7 de maio de 2049
9 de novembro de 2052
10 de maio de 2062
11 de novembro de 2065
14 de novembro de 2078
7 de novembro de 2085
8 de maio de 2095
10 de novembro de 2098

visibilidade
integral
etapa final, emersão
etapa final, emersão
integral
invisível
imersão, etapa inicial
imersão, etapa inicial
integral
integral
imersão, etapa inicial
etapa final, emersão
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A Lua Cheia de março de 2016
Esta atividade do NEOA-JBS foi realizada na
quarta-feira, 23 de março de 2016 – no dia do
aniversário da cidade de Florianópolis. Na
manhã deste mesmo dia tivemos um eclipse
penumbral da Lua, visível no extremo oeste
brasileiro, porém com restrições em virtude da
baixa altura da Lua no momento do eclipse.
Num eclipse penumbral a Lua não ingressa na
parte mais escura da sombra (umbra) e a
percepção visual da penumbra é um pouco
difícil. Muitas vezes pode-se detectar um
sensível escurecimento (que é a penumbra) em
fotos tomadas por câmeras digitais.
Quanto à nossa atividade, chegamos à Ilha das
Campanhas, na Praia da Armação do Pântano do Sul, por volta de 18:00,
para observar o nascer da Lua Cheia no mar. Levamos binóculos e outros
instrumentos simples de observação e apreciamos o nascer da Lua às 18:35
HBr. Como é lindo e tocante o brilho da Lua nas águas serenas do mar!
Juntou-se ao nosso grupo duas senhoras uruguaias que demonstravam
grande interesse pela Astronomia. Elas nos falaram como o estudo dessa
ciência tem se fortalecido em seu País com a criação de associações,
planetários e complexos astronômicos. Aproveitamos a ocasião para
observar o Planeta Júpiter e as estrelas que já eram discerníveis naquele
instante. Você sabia que os babilônios, do primeiro milênio antes de
Cristo, anotavam as fases da Lua em catálogos e com isso conseguiram
deduzir a periodicidade dos eclipses? De fato, a Lua sempre mereceu
atenção. Foi com base nas fases
lunares
que
surgiram
os
primeiros calendários. Acreditase que o primeiro calendário
tenha surgido na Mesopotâmia
em aproximadamente 2700 a. C.
Nesse calendário cada mês
correspondia ao período de
tempo entre duas lunações,
iniciando por uma Lua Nova. No
entanto,
foi
de
difícil
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compreensão para os estudiosos do passado a forma geométrica da Lua.
Anaxágoras, filósofo grego do período pré-socrático (500 a. C.), por
exemplo, achava que a Lua era um disco achatado, tal como uma moeda.
No entanto, se a Lua fosse
achatada nem sempre produziria
uma sombra circular caso fosse
observada em ângulos diferentes.
O objeto que, independentemente
de seu giro ou posição, poderia
produzir uma sombra sempre
arredondada
seria
algo
semelhante a uma esfera. Isso foi
mais tarde comprovado por meio
das observações de eclipses. Uma
das primeiras perguntas que
fizemos às crianças que vieram dar uma espiada ao binóculo foi sobre a
forma da Lua. Todas afirmaram que a Lua era redonda, não havia confusão
ou mesmo dúvida quanto a isso. Diziam ainda mais: ela está suspensa no
ar. A noção de esfericidade de nosso satélite não é um problema na era
moderna. Ficamos felizes com a participação dessas notáveis crianças
curiosas em nossas atividades especiais. Naturalmente, outros assuntos
relacionados com a história da
cidade de Florianópolis também
foram abordados neste dia já que
a cidade estava completando 343
anos de fundação. Sabemos,
mediante a História de Santa
Catarina, que os índios tupisguaranis foram os primeiros
habitantes da região. Em 1673
Francisco Dias Velho e família
estabeleceram uma povoação na
Ilha, fundando Nossa Senhora do Desterro, que fazia parte da Vila de
Laguna. Mas o dia “23 de março” é considerado aniversário da cidade
quando, em 1726, Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis) foi
desmembrada de Laguna e elevada à categoria de vila. Quão oportunos são
esses encontros que nos proporcionam lições valiosas!
Margarete Jacques Amorim
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Experiência na Seletiva para a IOAA e a OLAA 2016
Repetindo o feito de 2014, devido ao meu bom desempenho na prova da
Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) de 2015, fiquei entre cerca de
1000 estudantes de todo o Brasil classificados para participar do processo
de seleção para as equipes que representarão o Brasil em 2016 na
Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA, sigla em
inglês), na Índia, e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e
Astronáutica (OLAA), na Argentina4. Fiz 3 provas online entre setembro e
dezembro de 2015. A partir das médias das notas dessas 3 provas fui
selecionado juntamente com cerca de 200 estudantes para participar da
etapa presencial da seletiva, que foi novamente realizada em Barra do
Piraí/RJ, nos dias 13 a 16 de março. Parti de Florianópolis para o Rio na
manhã de domingo, 13 de março. Na mesma manhã, no aeroporto do
Galeão, encontrei-me com Bruno Ricardo, de Feira de Santana/BA, um
dos estudantes que participaram comigo da XIII Jornada Espacial (Veja
Boletim Observe! Fevereiro de 2016) e fomos para Barra do Piraí. Já no
hotel, às 16h, iniciou-se o credenciamento no evento. Às 20h ocorreu a
abertura, informes gerais e uma palestra cujo tema era “Cosmologia”,
ministrada pelo astrônomo do Observatório Nacional Jailson Alcaniz.
As provas aplicadas foram quatro: (1) prova teórica de questões curtas de
resolução mais fácil, porém com um número maior de questões; (2) prova
no planetário em que os estudantes tinham de identificar objetos apontados
pelo planetarista; (3) prova teórica de questões longas de resolução mais
difícil do que aquela de questões curtas, porém com um número menor de
perguntas; e (4) prova de carta celeste, na qual o estudante identifica o
nome de objetos assinalados nos mapas celestes.
No dia 14 pela manhã, das 8h às 12h, foi realizado um treinamento com
todos os estudantes nos planetários móveis do Museu de Astronomia
(MAst) e da OBA. A prova teórica de questões curtas ocorreu das 14h às
18h e a prova de planetário das 20h às 23h. Já no dia 15, das 9h às 10h30,
ocorreu a prova de carta celeste e, das 14h às 18h, foi realizada a prova
teórica de questões longas. Estava planejada também uma prova de
observação do céu real, porém, como em todas as noites, o céu se manteve
nublado a prova observacional foi cancelada.
O tempo livre foi pouco e ocorreu durante as noites e as refeições, mas foi
o suficiente para reencontrar alguns amigos feitos na XIII Jornada Espacial
4

O relato da participação de Lucas Camargo da Silva na Seletiva 2015 foi publicado no Boletim
Observe! Maio de 2015.
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e fazer novas amizades com outros participantes. Pude notar nas conversas
com eles que, tal como ano passado, a maioria participa de vários tipos de
olimpíadas científicas e poucos tinham realmente algum gosto mais
específico pela Astronomia. Novamente eram poucos os que tinham algum
conhecimento em observação do céu, que é a base da Astronomia.
No dia 16, ocorreu o encerramento com palestra sobre as estatísticas da
OBA proferida pelo Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle e a saída dos
participantes. Para a escolha dos alunos, será feita uma média ponderada
entre as 4 provas. Os cinco alunos que obtiverem a melhor média serão
selecionados para a IOAA; os que ficarem entre 6º e 10º colocados serão
os escolhidos para a OLAA; por fim, os que ficarem entre 10º e 15º
colocados serão escolhidos como reservas. O resultado final está previsto
para sair na última semana do mês de abril.

Para mim a participação nesse evento foi muito importante, pois além de
permitir a troca de ideias com outros estudantes do ensino médio que
também têm bastante interesse pela ciência, motiva-me ainda mais a
continuar na Astronomia. Ter chegado novamente até aqui foi uma
experiência inesquecível!
Lucas Camargo da Silva

A observação primitiva
Se existe uma ciência introdutória ao mundo com certeza esta é a
Astronomia. Quando deparamos com a expressão “breve história da
Astronomia”, procuramos sempre identificar os povos que deram início às
primeiras observações. Lembramos dos gregos, chineses, árabes, maias e
astecas. No entanto, esquecemos que a observação já inicia na pré-história,
nas origens humanas, quando, cerca de 7 milhões de anos atrás, o homem
começa a sair das cavernas e explora o seu mundo ao redor. Essa temática
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é um profundo estudo chamado de arte rupestre astronômica, inclusive
aqui no Brasil encontramos fragmentos dessa herança da humanidade.
Mais a fundo no tema, no Brasil também há um estudo na área da
arqueoastronomia, sobre os vestígios de informações deixadas pelos povos
nativos brasileiros.
Nesse sentido, engana-se quem procura dentre os povos da Europa, Ásia
Menor ou até da China os nossos primeiros ancestrais “astrônomos”. É de
conhecimento geral que os primeiros humanos da Terra tenham surgido no
continente africano. Os mais antigos fósseis dos descendentes dos homens
sapiens foram descobertos no Chade, África, tendo cerca de 7 milhões de
anos. Esse nosso parente distante foi caracterizado como Sahalanthropus
tchadensis. Dentro dessa expectativa é de se esperar os primeiros registros
astronômicos vindos dessa região e as artes rupestres evidenciam isso.
Quando o Homo sapiens deixa de ser nômade e passa a fixar moradia,
inicia-se aí a transição do período Paleolítico (2,5 milhões AP) para o
período Neolítico, quando nossos ancestrais já tinham desenvolvido as
ferramentas, e agora passam a aperfeiçoar a agricultura, esse momento
também é definido como Revolução Neolítica. Dessa forma, o Homo
sapiens precisava se adaptar ao meio ambiente em que habitava. Para
manter a sua sobrevivência tinha que, além de conhecer o terreno em que
plantava, estabelecer as condições para que o plantio fosse bem-sucedido,
entra aí a percepção das estações do ano. Nossos ancestrais não tinham em
mãos calendários que possibilitavam as orientações de datas de forma que
pudessem ajustar os períodos certos para plantios. Então, o Homo sapiens
começa a notar o melhor momento para a agricultura, conforme as
mudanças sazonais climáticas do meio em que vivem. Da mesma forma
que não dispunham de calendário, também não tinham relógios que
marcassem as horas, então o Sol e a Lua viraram os aliados na marcação
do tempo. Nesse sentido, os fenômenos naturais, juntamente com os astros,
foram guiando nossos mais antigos parentes para o desenvolvimento da
agricultura e sobrevivência. Sob esses aspectos o homem primitivo
desenvolve-se com o auxílio da sua percepção com a natureza e com a
observação dos astros. Nesse sentido, além de identificar a sazonalidade
das estações do ano, verifica também a periodicidade dos astros,
inicialmente do Sol e da Lua. Assim, iniciam-se os primeiros registros e
cálculos acerca do céu que vislumbravam.
O primeiro passo matemático – como já mencionado antes, a astronomia
dá os seus primeiros passos com o estabelecimento das sociedades
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agrícolas. Esse desenvolvimento do Homo sapiens se dá por todo o
Planeta. No entanto, há um local em especial que veio fortalecer o
desenvolvimento da astronomia. Estamos falando da Mesopotâmia,
especificamente entre os rios Tigre e Eufrates, hoje Iraque, que foi o berço
da civilização humana há quase 10 mil anos. É nessa região que
encontramos os registros mais antigos do estudo da astronomia. Os
primeiros catálogos de estrelas datam de cerca de 1200 a.C. Esses
catálogos foram denominados de MUL.APIN que eram compêndios de
anotações de observações feitas pelo povo da Mesopotâmia. A datação não
é precisa, alguns afirmam ser 686 a.C., outros colocam como ano provável
de um desses catálogos 1370 a.C. A partir desse momento, iniciado os
passos dos registros, a cultura ocidental começa a nomear os astros
conforme as suas crenças. Isso explica o fato de muitos nomes de estrelas
aparecerem na linguagem suméria, equivalente ao árabe moderno. Nesse
contexto os mesopotâmios desenvolvem a relação com a astronomia por
meio da chamada Astrolatria. A Astrolatria seria a adoração de estrelas e
outros corpos celestes como sendo deidades ou associando divindades com
corpos celestes. Nisso, já aparecem o Deus Sol, a Deusa Lua e um vago
sistema politeísta caracterizado pelos astros. Os mesopotâmios iniciam a
identificação do céu nos seus catálogos e percebem que, além dos pontos
brilhantes fixos, havia também pontos “errantes” que seguiam uma
trajetória um tanto quanto diferente dos outros pontos que se mantinham
fixos na dança da abóbada celeste. Isso fez com que esse povo
desenvolvesse uma matemática apurada a fim de tentar explicar o que
estariam fazendo esses teimosos carneiros selvagens no céu. Com a
matemática assírio-babilônica muito bem desenvolvida, o povo da
mesopotâmia começa a aplicar esta matemática dentro da observação
astronômica. Dentro dessa perspectiva, os mesopotâmios usavam os
cálculos para fazer predições do destino do seu povo, ou seja, colocavam
as suas crenças acima de todo suporte científico que tinham na época. Um
exemplo era a forte crença em relação aos eclipses solares. Este povo
acreditava que, toda vez que ocorria um eclipse solar, algo de importante
aconteceria para o seu povo. Então, cabia aos sacerdotes fazerem as
previsões de quando ocorreriam tais eclipses e, caso ocorresse algum
eclipse não anunciado, os sacerdotes eram alvos de desconfiança por não
terem previsto tal fenômeno. Para fazer uma previsão correta de um
eclipse solar é necessário saber a distância da Terra ao Sol, algo que os
mesopotâmios ainda não dispunham na época, ficando apenas a noção que
seria ou não possível haver, eventualmente, um eclipse solar. Apesar da
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não precisão dos eclipses solares, os mesopotâmios presentearam o mundo
com a divisão do ano em 12 partes, que caracterizamos como meses.
Dividiram uma dessas partes em 30, isso seria o que definimos como o
mês e os seus 30 dias. E, ainda, dividiram cada dia em duas partes de 12,
que seriam as nossas atuais 24 horas. Essa divisão em 12 partes, o povo
mesopotâmico fez com base na movimentação das constelações no céu.
Éverson Vargas
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25 de maio: o dia para lembrar Mourão
Em dezembro de 2013 a Coordenação de Observações do NEOA-JBS
originou o evento “Dia do Mourão” cujo objetivo básico é celebrar um dos
maiores astrônomos brasileiros de todos os tempos. No final de julho de
2014 fomos surpreendidos com a perda deste grande astrônomo, porém
isto não foi motivo para o esquecermos. Em 2015, quando completaria 80
anos, Mourão foi lembrado por meio dessa atividade do NEOA-JBS.
Agora em 2016 voltamos a celebrar sua saudosa memória. Na quarta-feira,
dia 25 de maio de 2016 o NEOA-JBS prepara uma programação especial
que conta com várias apresentações. Entre elas destacamos o tema
“Mourão e o Planeta Marte”. Em caso de céu limpo os participantes
apreciarão o planeta Marte em época favorável para sua observação, pois a
oposição se dá no dia 22 de maio e a máxima aproximação com a Terra no
dia 30 de maio. Para saber mais sobre essa atividade sugerimos acessar o
website: www.geocities.ws/costeira1/neoa/25mai2016.html.
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Relatório de observação (março - abril de 2016)
[Dados até 24 de abril de 2016]
Sol – manchas solares: recebemos 17 registros de A. Amorim, 15 registros enviados
por Frederico Funari (São Paulo/SP) e 8 registros de Walter Maluf (Monte Mor/SP).
Abaixo temos o gráfico do número de Wolf desde janeiro de 2010.

Estrelas variáveis – A. Amorim fez 85 estimativas de 24 estrelas.
Cometas – 252P: A. Amorim fez 9 registros. Lucas Camargo fez 4 observações.
C/2013 X1: A. Amorim fez 3 observações.
Meteoros – A. Amorim manteve vigilância para acompanhar a possível atividade
meteórica associada ao Cometa 252P/LINEAR nas noites de 26, 27, 28, 29, 31 de
março e 1º de abril, totalizando 9,5 horas de observação. Nenhum meteoro vindo do
radiante próximo a µ Leporis foi detectado, mas 16 meteoros esporádicos e/ou
associados ao Antélio foram registrados.
Cronometragens – A. Amorim realizou 1 cronometragem do trânsito do disco da
Lua Cheia na noite de 21-22 de abril de 2016.
Lua – na noite de 14-15 de abril de 2016 os observadores A. Amorim, Lucas
Camargo, Adair Cardozo, Éverson Vargas e demais alunos participantes do Curso da
OBA observaram a cratera Ptolomeu entre 18:30 e 19:30 HBr, confirmando o
fenômeno do início da iluminação no interior dessa cratera conforme previsão
apontada no Boletim Observe! Abril de 2016, página 8. O instrumento usado foi o
refrator 80mm f/15 e ocular de 32mm, propriedade do NEOA-JBS.
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Observações em 20 de abril de 2016
Os observadores A. Amorim e Lucas Camargo usaram o telescópio CPC-800 na
Estação NEOA para testes de equipamento. Lucas Camargo acoplou uma câmera
Expanse 120 (à cores) e obteve imagens de Júpiter, eta Carinae, NGC 3293 e Sírius.
Apresentamos duas imagens selecionadas:

Sírius, 2016-04-20 às 22:59 TU. 992 frames processados no programa Registrax 5.1.
As linhas indicam a componente Sírius-B também denominada “cãozinho”. Um dos
objetivos em usar o conjunto telescópio + câmera era testar a detecção dessa anã
branca companheira de Sírius e não realizar astrometria. Atualmente a separação
angular entre as componentes A e B é aproximadamente 10,5 segundos de arco. O
apoastro de Sírius B ocorre daqui a 3 anos, em 2019, porém, vista da Terra, a
separação máxima ocorre em 2023 quando as duas componentes estarão separadas
em 11,3 segundos de arco5.
Júpiter, 2016-04-20 às 23:22 TU. Orientação
padrão da ALPO (Sul para cima). 501 frames
processados no programas AS!2 e Registrax 5.1.
Imagem monocromática obtida com filtro
vermelho (#25) a fim de minimizar a turbulência
atmosférica do local de observação. Segundo
Efemérides do Anuário 2016 nesse momento a
longitude do meridiano central no Sistema I era
287,7°. Já o meridiano central no Sistema II era
193,9°. Notamos que no limbo precedente (à
esquerda) aparece a Grande Mancha Vermelha
(GMV) surgindo. Sua posição atual no Sistema
II é cerca de 240°. Júpiter foi visualizado depois
entre 00:00 e 01:00 TU usando oculares de 40mm, 9mm e 6mm. A GMV apresentava
uma coloração alaranjada, mesmo sem uso de filtros. Mas ao usar o filtro azul (#80)
era mais fácil de ser percebida.
5

O diagrama da órbita aparente de Sírius B em torno de Sírius A foi obtido do seguinte website:
http://www.edu-observatory.org/mcc/homework/homework.ch.20-21
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EVENTOS e PALESTRAS
4 de maio: Anuário 2016 na 9ª Feira Catarinense do Livro
No intervalo das 17:00 às 18:00 o Anuário Astronômico Catarinense 2016
é apresentado no Espaço dos Escritores, 9ª Feira Catarinense do Livro, em
Florianópolis. É mais uma oportunidade para aqueles que ainda não
adquiriram essa publicação. Mais informações no website:
http://www.geocities.ws/costeira1/aac2016.htm.
6 de maio: Palestra no IFSC
O NEOA-JBS promove uma palestra especial sobre o Trânsito de
Mercúrio na sexta-feira, 6 de maio, nas dependências do IFSC – Fpolis.
Mais informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
9 de maio: Observação do Trânsito de Mercúrio
O NEOA-JBS realiza uma sessão pública para acompanhar o Trânsito de
Mercúrio na segunda-feira, 9 de maio, no pátio interno do IFSC – Fpolis.
Mais informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
13 de maio: XIX Olimpíada Brasileira de Astronomia
Neste dia ocorre a aplicação da prova teórica da 19ª edição da OBA. Mais
informações no website: http://www.oba.org.br e na página 12 desta edição
do Boletim Observe!
21 de maio: Observação do Nascer da Lua Cheia
Atividade do NEOA-JBS a ser realizada no sábado, dia 21 de maio de
2016, na Praia da Armação do Pântano do Sul. Mais informações no
website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
25 de maio: Dia do Mourão
O NEOA-JBS prepara uma atividade especial envolvendo palestras e
sessão de observação do céu para relembrar Ronaldo Rogério de Freitas
Mourão. Informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa.
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V Simpósio Catarinense de Astronomia
Ocorrerá em Chapecó/SC nos dias 22 e 23 de julho. Informações sobre o
evento disponíveis no website oficial: http://scastro.pe.hu.

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, Éverson Vargas, Hélio Vital, José Brazilício de Souza (in
memoriam), Lucas Camargo, Margarete J. Amorim, Nelson Travnik, Ricardo
Gutierrez e Rosangela Pereira (revisão). Sua distribuição é gratuita aos
integrantes e participantes do NEOA-JBS. Observe! é publicado mensalmente
e obtido por meio dos seguintes modos:
Formato eletrônico: envie e-mail para marcos@ifsc.edu.br com cópia para
costeira1@gmail.com .
Associe-se ao NEOA-JBS através do Yahoogroups! e tenha acesso a todas as
edições do Observe! Acesse o website http://costeira1.rg10.net (opção NEOA)
Formato impresso: obtido na sede do NEOA-JBS, Instituto Federal de Santa
Catarina, Avenida Mauro Ramos, 950, Florianópolis/SC. Fones: (48) 32116004 e (48) 9989-3590, contato: Prof. Marcos Neves.
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Anexo I

