
Observe! 
 

BOLETIM INFORMATIVO DO NEOA – JBS 
ANO XIV – NÚMERO 5 – MAIO DE 2023 

 

 

 
Prezados leitores, 
“É bem o tipo de parque que cidades como Palhoça ou Florianópolis 
precisam ter. Eu nunca tinha visto um observatório a olho nu e sempre 
quis saber como funcionava. Só no planetário que achei muito curto o 
show e poderia ter mais Astronomia.” Essas são as palavras de Laércio 
Medeiros Júnior após ter participado com a caravana do NEOA-JBS na 
visita ao Parque Astronômico “Albert Einstein E = mc²”, Criciúma/SC, no 
sábado, 15 de abril de 2023. Na foto acima também há colegas do CAAC-
RR, do GEA e do SACS, além, é claro, da Profª Vanessa Medeiros que 
magistralmente nos ciceroneou. Até mesmo outros visitantes do Parque 
foram incluídos na foto, porque o NEOA-JBS tem esse costume de agregar 
novos interessados por onde passa. E recebemos com alegria a definição 
da data para o Simpósio Catarinense de Astronomia, 28 e 29 de julho de 
2023, cuja 10ª edição será realizada no município de Criciúma. Assim, 
será outra oportunidade para visitar o Parque Astronômico. 

 
Alexandre Amorim 

Coordenação de Observação Astronômica do NEOA-JBS 
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CÉU DO MÊS 
 
Maio de 2023 
 
Vênus e Marte são visíveis ao anoitecer. Saturno, Netuno e Júpiter são 
visíveis ao amanhecer. Mercúrio é visível ao amanhecer durante a segunda 
quinzena. Urano tem sua visibilidade prejudicada em virtude da conjunção 
com o Sol no dia 9. A luz cinérea da Lua é visível ao amanhecer entre os 
dias 14 e 18 e ao anoitecer entre os dias 21 e 25. Duas datas para ver a Lua 
Cheia nascer no mar são no dia 5 às 17:37 HBr e no dia 6 às 18:18 HBr. A 
seguir temos os mapas do céu válidos para o dia 15 de maio às 22:30 
Horário de Brasília. (© Ronaldo Mourão). 
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As duas cartas celestes acima representam o aspecto do céu estrelado para o horizonte 
do Rio de Janeiro. Um observador voltado para o Norte deve consultar a carta celeste 
superior; um observador voltado para o Sul, a carta inferior. Na primeira carta, o Este 
está à direita e o Oeste à esquerda; na segunda temos o inverso. Elas representam o 
céu tal como seria visto às 23h30m do dia 1º de maio, às 22h30m do dia 15 de maio e 
às 21h30m do dia 30 de maio. Estas cartas constituem uma primeira etapa para a 
descoberta das maravilhas celestes. Para aqueles que desejam desenvolver tais 
conhecimentos, aconselhados a leitura do nosso Atlas Celeste, publicado [em 1971]. 
(RRFM) 
 
As estrelas do mês1 
 
1. Rigil Kentaurus 
É o nome tradicional, de origem árabe, que significa “pé do Centauro”, da 
estrêla Alpha Centauri (Alfa Centauro). Alfa Centauro é um sistema 
estelar triplo, situado a 4,3 anos-luz. A estrêla principal amarela (espectro 
G4) que se assemelha muito ao Sol, possui uma companheira alaranjada 
(espectro G0) muito brilhante, (magnitude 1,7). A luminosidade deste 
companheiro, de temperatura superficial inferior a [4000°], é quase três 
vezes mais fraca que a do Sol. As duas estrêlas são análogas ao Sol, em 
relação às massas e dimensões. O período de revolução dêste sistema é de 
80 anos. A terceira companheira dêste sistema é Proxima Centauri. 
2. Proxima Centauri 
É como o nome indica a estrêla mais próxima do Sol. Ela forma um 
sistema com a estrêla dupla Alfa Centauro. Ambas estão quase a mesma 
distancia do Sol. A distancia entre Alpha Centauri e Proxima Centauri é 
cerca de 0,15 anos-luz. O seu período de revolução em tôrno de um centro 
de gravidade comum é muito longo, da ordem de 1 milhão de anos. 
Proxima Centauri é uma anã vermelha (espectro K5) fria de 11ª 
magnitude, que emite 20 mil vezes menos luz que o Sol. 
3. Procyon 
O seu nome de origem latina que significa “aquêle que precede o Cão 
Maior”, em alusão ao fato do nascimento de Alpha Canis Minoris 
(Procyon) anunciar o de Sirius2. Procyon pertence ao grupo das estrêlas 
situadas muito próximas ao Sol. Distante de nós de apenas 11 anos-luz 

                                                 
1 Publicado inicialmente em Jornal do Brasil, 3 de março de 1972, página B4. 
2 Nota do Editor: o nascimento de Procyon antes de Sirius é observável no hemisfério norte. Nas 
latitudes austrais é Sirius que nasce antes de Procyon. 
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possui como Sirius, [como] companheira, uma anã branca, isto é, uma 
estrêla de grande densidade. O período de revolução dêste sistema binário 
astrométrico é de 41 anos. Foi o astrônomo alemão Friedrich Bessel (1784-
1845) quem constatou, pelo estudo das flutuações do movimento de 
Procyon, a existência de um corpo perturbador invisível. Em 1862, 
enquanto o óptico norte-americano Alvan Clark (1808/1887) descobria, 
casualmente, o companheiro invisível de Sírius, o astrônomo alemão 
Arthur Auwes (1838/1915) calculava a órbita do companheiro de Procyon. 
Foram, então, necessários 34 anos para que, no Observatório de Lick, o 
astrônomo americano de origem alemã John Martin Schaeberle 
(1853/1924) registrasse a existência da companheira de Procyon, prevista, 
teoricamente, por Bessel, há 50 anos. 
4. Regulus 
É uma estrêla branca (espectro B8) de magnitude visual 1,3 situada a 68 
anos-luz. A sua temperatura é de 20.000° e a sua luminosidade 140 vêzes 
superior à do Sol. Se Regulus estivesse situada na mesma distância de 
Sirius, seria um astro seis vezes mais brilhante. Regulus forma com uma 
estrêla de magnitude 7,9 uma dupla muito afastada, facilmente observável 
com uma pequena luneta de 50 a 80 milímetros. 

Ronaldo Rogério de Freitas Mourão 
 
AGENDA ASTRONÔMICA 
 
Dia   Hora Evento – Fonte: AAC 2023 e NEOA-JBS 

1 14 Plutão estacionário 
1 20 Mercúrio em conjunção inferior 
4 0 Spica 3° ao sul da Lua 
5 15 Lua Cheia (eclipse) 
6  Máxima atividade dos eta-Aquarídeos 
6 2 Ocultação de iota Librae pela Lua 
6 16 Ceres estacionário 
6 20 Ocultação de delta Scorpii pela Lua 
7 10 Antares 1,5° ao sul da Lua 
9 2 Marte 5° ao sul de Pollux 
9 17 Urano em conjunção com o Sol 
10  Máxima atividade dos eta-Lirídeos 
11 2 Lua no perigeu 
12 2 Ocultação de 33 Capricorni pela Lua 
12 11 Quarto Minguante 
13 12 Saturno 3° ao norte da Lua 
14 4 Ocultação de psi¹ Aquarii pela Lua 
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14 16 Mercúrio no afélio 
14 23 Netuno 2° ao norte da Lua 
15 0 Mercúrio estacionário 
15 2 Ocultação de 29 Piscium pela Lua 
17 9 Júpiter 0,7° ao sul da Lua 
17 20 Mercúrio 3,5° ao sul da Lua 
18 20 Urano 1,5° ao sul da Lua 
19 13 Lua Nova 
20 10 Aldebarã 8,5° ao sul da Lua 
22 19 Ocultação de 54 Aurigae pela Lua 
23 9 Vênus 2° ao sul da Lua 
23 20 Ocultação de upsilon Geminorum pela Lua 
23 22 Pollux 1,5° ao norte da Lua 
24 16 Marte 3,5° ao sul da Lua 
25 23 Lua no apogeu 
26 21 Ocultação de eta Leonis pela Lua 
27 0 Regulus 4° ao sul da Lua 
27 12 Quarto Crescente 
28 8 Saturno em quadratura 
29 3 Mercúrio em máxima elongação (25°W) 
29 20 Vênus 4° ao sul de Pollux 
30 18 Marte no afélio 
31 9 Spica 3° ao sul da Lua 

 
 
Ocultações lunares em maio 
 
O Anuário Astronômico Catarinense 2023, página 159, mostra pelo menos 
as ocultações de oito estrelas pela Lua previstas para ocorrer neste mês 
com visibilidade em Santa Catarina. Apresentamos na tabela abaixo os 
instantes em Tempo Universal (TU) calculados para Florianópolis: 

data estrela mag. imersão emersão 
6 mai 2023 ι Librae 4,5 05:50:32 

6-7 mai 2023 δ Scorpii 1,8v 23:20:46 24:19:39 
12 mai 2023 33 Capricorni 5,4 05:22:44 06:08:33 
14 mai 2023 ψ¹ Aquarii 4,2 07:06:36 08:04:44 
15 mai 2023 29 Piscium 5,1 - 05:53:57 
22 mai 2023 54 Aurigae 6,0 22:08:43 - 
23 mai 2023 υ Geminorum 4,1 23:32:36 - 

26-27 mai 2023 η Leonis 3,5 00:40:42 01:46:56 
A ocultação de ι Librae não é visível em Florianópolis e o horário indicado 
se refere à menor separação angular entre a estrela e a Lua. No entanto, 
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esse evento é rasante para a região do nordeste catarinense. O 
reaparecimento de delta Scorpii na noite de 6-7 de maio ocorre no instante 
de 00:19:29 TU (21:19:29 HBr) e é favorecido por ocorrer no limbo 
escuro, embora a Lua ainda esteja 98% iluminada. (AAX) 
 
 
Conjunções em maio 
 
O Anuário Astronômico Catarinense 2023, páginas 32 e 157, nos orienta a 
prestar atenção em duas conjunções interessantes neste mês. A primeira 
delas ocorre no amanhecer dos dias 17 e 18 de maio e envolve a Lua e os 
planetas Mercúrio e Júpiter, como vemos no esboço abaixo (17 de maio): 

 
O planeta Mercúrio inicia sua melhor aparição matutina do ano. Embora 
nos dias 17 e 18 seu brilho esteja entre as magnitudes 1,5 e 1,8, vale a pena 
observá-lo num telescópio com abertura superior a 60 milímetros e 
aumentos na ordem de 50 vezes a fim de discernir o diminuto disco de 
apenas 10 segundos de arco, porém iluminado em quase 20%. Já o 
majestoso Júpiter, segundo Brazilício, se apresenta mais brilhante que 
Marte e inicia sua nova temporada de observação após a conjunção com o 
Sol ocorrida em 11 de abril. Por fim, o fino minguante lunar exibindo a luz 
cinérea completa o cenário tanto para a visualização a olho nu como para 
belas fotografias. Após a data da Lua Nova, uma conjunção vespertina tem 
lugar no anoitecer dos dias 23 e 24 de maio. No artigo anterior indicamos 
que na terça-feira, 23 de maio, ocorre a ocultação da estrela υ Geminorum 
pela Lua. Mas logo ao anoitecer é interessante visualizar a conjunção entre 
a Lua, Vênus e as estrelas Castor e Pollux na constelação de Gêmeos, 
como vemos no próximo esboço: 
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Marte se situa um pouco afastado do grupo, porém no dia seguinte, 24 de 
maio, a Lua fica cerca de 4 graus ao norte do Planeta Vermelho. (AA) 
 
 
Atenção às crateras lunares em maio 
 
Apresentamos datas em que algumas crateras têm suas condições de 
iluminação similares àquelas que foram registradas anteriormente por 
astrônomos brasileiros. Com a publicação do Catálogo Brasileiro de 
Fenômenos Lunares de nossa autoria, a partir de 2015, simplificamos a 
indicação dessas informações. 
 
2023-Mai-01, 22:29-00:15 TU, Ilum.=85% 
Herodotus, evento nº 20170208 observado por A. Martini Jr. Veja 
Boletim Observe! Março de 2017, p. 17. 
 
2023-Mai-04, 21:55-23:38 TU, Ilum.=99% 
Aristarchus, evento nº 19710806 observado por Nelson Travnik. 
 
2023-Mai-30, 01:38-03:14 TU, Ilum.=72% 
2023-Mai-30, 21:30-23:12 TU, Ilum.=80% 
Jansen, evento nº 19910524 observado por Romualdo Lourençon. 
 
Fontes consultadas: 
 
AMORIM, Alexandre. Catálogo Brasileiro de Fenômenos Lunares. Disponível 
em: <http://www.geocities.ws/costeira1/cbfl2015.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2023. 
COOK, Anthony. Repeat illumination only or illumination/libration. Disponível 
em: <http://users.aber.ac.uk/atc/tlp/tlp.htm>. Acesso em: 05 abr. 2025. 
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Relatório da AAVSO 2021-2022 
 
A AAVSO (American Association of Variable Stars Observers) divulgou 
o Relatório referente ao período 2021-2022. Um total de 25 (vinte e cinco) 
observadores brasileiros enviou 22.154 registros no período citado. Essa é 
a maior quantidade de registros enviados num mesmo ano. A relação dos 
observadores brasileiros e respectivos registros está abaixo. 

Código Nome Registros 
ACN 
AJC 
AAX 

ALRB 
AEUA 
AJLA 
BNRA 
CPU 
CCT 

DCMA 
DSJ 

FFAD 
GAGA 
JNCA 
KMY 
KADB 
MEMC 
MGUB 
NTA 
PLA 

PRVA 
RFP 

SDMA 
SWQ 
ZALB 

Carlos A. Adib 
João Almeida 

Alexandre Amorim 
Luiz Araújo 

Eurimar Araújo 
Jenivaldo Araújo 
Nilson Bazana 
Paulo Cacella 

Carlos Colesanti 
Cledison da Silva 

José G. de Souza Aguiar 
Fábio Feijó 

André Gerolamo 
Niercey Justino 

Marcelo Kaczmarech 
André Kovacs 

Eric Martins Marques 
Guilherme Martins Rueda 

Tasso Napoleão 
Antônio Padilla Filho 

Renato Pereira 
Paulo Reis Fernandes 

Denise Selmo 
Willian C. de Souza 
Alexandre Zanardo 

21 
77 

3294 
35 
4 
2 
1 
53 

2204 
1197 
13 
305 
44 
101 
2 

13696 
274 
144 
1 

612 
6 
61 
5 
2 
1 

 
Como podemos notar, o observador André Kovacs submeteu mais de 13 
mil registros. Examinando a ferramenta WebObs da AAVSO é possível 
verificar que Kovacs obteve uma série de medições CCD de objetos 
específicos. Por exemplo, apenas na noite de 11 de setembro de 2022 ele 
submeteu 61 medições da estrela WASP-52 usando imagens do Telescópio 
Cecilia (MicroObservatory Robotic Telescope Network) ao longo de 3,7 
horas, a fim de detectar o trânsito do planeta que orbita essa estrela. A 
todos esses observadores desejamos nossas sinceras congratulações. (AA) 
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As binárias eclipsantes de Avelino Alves 
 
Vez por outra o observador Avelino Alves marca presença nas edições do 
Boletim Observe! desde o primeiro número em junho de 2010 quando 
iniciou a coluna “Causos do Avelino”. Num artigo assinado por Martha 
Batista na edição de outubro de 2013 é citada brevemente a predileção que 
Avelino tinha na observação de binárias eclipsantes. Segundo o material 
que o próprio Avelino nos repassou, a última vez em que ele pôde 
acompanhar uma binária eclipsante foi em agosto de 2004. Assim, cremos 
que já é mais que oportuno que possamos revisitar alguns desses alvos, 
permitindo que os registros atuais sejam comparados com aqueles obtidos 
por Avelino bem como nos catálogos recentes. A primeira estrela que 
escolhemos é: 
GW Carinae – essa estrela foi observada por Avelino entre 3 de abril de 
1998 e 30 de junho de 2001, acumulando um total de 84 registros. O 
primeiro eclipse observado foi na noite de 30 de junho de 1999 e Avelino 
descobriu que se tratava do eclipse secundário. Somente nas noites de 18 
de maio, 4 de junho e 22 de junho de 2001 é que ele acompanhou três 
eclipses primários. Usando suas estrelas de comparação selecionadas, 
Avelino notou que no eclipse primário o brilho da estrela diminui de 
magnitude 9,8 para 10,7. Já o eclipse secundário tem uma variação de 9,8 
para 10,2. A seguir apresentamos um quadro comparativo entre os dados 
de Avelino e outras fontes: 

 Avelino VSX GCVS 
Máx. 9,8 9,55 9,57 
Mín. I 10,2 - 10,48 
Mín. II 10,7 10,1 10,13 
Época 2452083,484 DJhel = 2430291,0395 DJhel = 2452741,639 

Período – 1,1289111 dia 1,289144 dia 

A estrela está situada nas seguintes coordenadas (J2000.0): 
AR = 09h 36m 23,30s Dec = –59° 59’ 10,0” 

Mas na próxima página apresentamos um mapa para localização e 
avaliação de brilho. A estrela GW Car situa-se cerca de 3° ao norte de R 
Carinae (Veja Boletim Observe! Julho de 2012) e pouco mais de 2° à leste 
de ι Car, uma das estrelas do asterismo da Falsa Cruz. Neste mês de maio 
tanto R Car como GW Car estão disponíveis logo ao anoitecer. Assim que 
localizar GW Car, o observador pode verificar a nebulosa planetária IC 
2501, situada apenas 0,3° à este-sudeste. Com um diâmetro aparente de 2 
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segundos de arco, a IC 2501 se apresenta com um aspecto estelar de 
magnitude 10,4. (AA) 

 
 
Fontes consultadas: 
AAVSO. The International Variable Star Index. Disponível em: 
https://www.aavso.org/vsx. Acesso em: 10 abr. 2023. 
ALVES, Avelino. Mínimos de algumas binárias eclipsantes. Reporte REA nº 11 
(dez/2003), pp. 48-49. 
Catálogo Geral de Estrelas Variáveis. Disponível em: 
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs. 
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V1716 Scorpii: a “nova” estrela no Escorpião 
 
Em 20 de abril de 2023, às 16:16 TU o observador australiano Andrew 
Pearce descobriu uma brilhante estrela do tipo nova na constelação de 
Escorpião. Inicialmente ele detectou o objeto em imagens tomadas por 
meio de sua câmera digital Canon 800D + lente 85mm f/1,2, informando 
que o objeto não aparecia nas imagens obtidas nos dias 18 e 19 de abril de 
2023. Uma vez que o limite das fotos era de magnitude 12,5, em menos de 
24 horas o brilho da estrela passou de um valor mais fraco do que esse 
limite para a 8ª magnitude. Logo em seguida, Pearce estimou visualmente 
o objeto na 8ª magnitude, fornecendo também as seguintes coordenadas 
preliminares (J2000.0): 

AR = 17h 22m 44,9s Dec = –41° 37’ 16,0” 

Usando essas coordenadas, notamos que o objeto se situa cerca de 2,5° a 
nordeste da brilhante estrela η Scorpii (magnitude 3,3), próxima à cauda 
do Escorpião. Para as latitudes catarinenses o objeto está disponível numa 
boa altura a partir das 20:00 HBr embora seja recomendável fazer a 
fotometria durante as passagens meridianas da estrela por volta das 03:00 
da madrugada. Em Florianópolis não realizamos a observação desse objeto 
ainda na mesma data da descoberta porque estávamos nos preparando para 
acompanhar a atividade meteórica dos Lirídeos na madrugada de 20-21 de 
abril. Só tomamos conhecimento do fato na manhã de sexta-feira, 21 de 
abril, e pudemos registrá-lo na madrugada seguinte, 22 de abril de 2023, 
quando avaliamos o brilho em magnitude 7,6. A Circular Eletrônica nº 
5245 da União Astronômica Internacional3 informou que a estrela recebeu 
a designação V1716 Scorpii por parte do Catálogo Geral de Estrelas 
Variáveis (GCVS), indicando também que a provável progenitora seja uma 
estrela de 19ª magnitude identificada no Catálogo Gaia (DR3) sob número 
5959616875349110656. Vale ressaltar ainda que a circular destaca o envio 
de pelo menos dez registros visuais pelos observadores brasileiros José 
Guilherme de Souza Aguiar, Willian Carlos Souza e Alexandre Amorim 
feitos entre os dias 21 e 24 de abril. Em 23 de abril o brilho já diminuíra 
para magnitude 8,1 e, se manter tal diminuição, a tendência é que o objeto 
seja observável por meio de telescópios a partir da última semana do mês 
de abril. Para isso, na próxima página apresentamos um mapa para 
localizar e avaliar o brilho da V1716 Sco. No mapa verificamos que a nova 
se situa apenas 0,1° à nordeste da estrela V635 Scorpii. Essa estrela é 
                                                 
3 URL: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/005200/CBET005245.txt  
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variável do tipo LB e sua magnitude varia entre 8,1 e 8,8 segundo a 
fotometria da base dados do ASAS-3. (AA) 
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O Sol em  10  de  abril  de  2023 
 
Um destacado filamento se apresentou nesse dia no hemisfério visível do 
Sol e atingiu, no momento da imagem, aproximadamente 332.585 km de 
comprimento, representando quase um quarto do diâmetro do disco solar, 
que equivale a 1.392.700 km. De acordo com o website belga 
SpaceWeatherLive.com, a maior Região Ativa de Manchas Solares 
presentes neste dia no hemisfério visível (AR 3272) apresentou 290 MH 
ou 881.600.000 km2. O valor de 1 MH é igual a 3.040.000 km2. 
 

 
Sol em 10 de abril de 2023 às 12:35 TU 

Filamento é uma grande nuvem incandescente de gás quente ionizado 
(plasma, composto de hidrogênio e hélio) observado no disco solar. É 
caracterizado como um “fio” (alongado pelos caminhamentos dos campos 
magnéticos) de tonalidade mais escura do que a região circundante. Pode 
se estender por centenas de milhares de quilômetros e persistir por várias 
semanas. 

Ricardo Vaz Tolentino 
 
 
Relatório de observação (março – abril de 2023) 
[Dados até 24 de abril de 2023] 
 
Cronometragens – A. Amorim realizou 10 cronometragens do trânsito do disco da 
Lua em 5-6 de abril de 2023. O tempo médio foi de 127,1 segundos e o diâmetro 
aparente calculado foi de 1846,04 segundos de arco. O valor O–E obtido foi –13,74”. 
 
Cometa – C/2017 K2 (Pan-STARRS): A. Amorim fez 2 registros. 
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Sol – manchas solares: recebemos 32 registros de A. Amorim, 8 registros da Equipe 
ODF (Odirlei Alflen e Maiara Cemin, Videira/SC) e 10 registros enviados por Walter 
Maluf (Monte Mor/SP). Abaixo temos o gráfico do número de Wolf nos últimos 12 
meses. 

 
 
Planeta anão – A. Amorim fez 7 
estimativas de brilho de 1 Ceres. 
 
Asteroide – A. Amorim fez 6 
estimativas de brilho de 2 Pallas. Ao 
lado temos a curva de luz contendo 
os registros feitos na atual temporada 
de observação desse asteroide. A 
linha vertical indica o periélio 
ocorrido em 6 de março de 2023. 
 
Meteoros – Lirídeos: A. Amorim acompanhou esses meteoros nas madrugadas de 21 
e 23 de abril de 2023, mas apenas um exemplar desse enxame foi contado na segunda 
data. Ao todo foram contados 8 meteoros em 3,2 horas acumuladas, destacando a 
aparição de dois meteoros η-Aquarídeos, um em cada madrugada. 
 
Ocultação lunar – Rodolfo Langhi (Bauru/SP) compartilhou imagens da ocultação 
de ο Sco em 9 de abril de 2023. A. Amorim acompanhou a ocultação de ξ Cancri por 
meio do refrator de 90mm f/10 + ocular 10mm. Esse evento foi publicado na edição 
anterior do Boletim Observe! e no Anuário Astronômico Catarinense 2023. Seguem 
os contatos em Tempo Universal: 

data estrela imersão O–C emersão O–C 
1° abr 2023 ξ Cancri 02:56:09 –1s - - 

 
Estrelas variáveis – A. Amorim fez 458 estimativas de 77 estrelas. Carlos A. Adib 
compartilhou 1 registro da nova V1716 Sco. 
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Estrelas variáveis do Atlas Celeste – no Boletim Observe! Setembro de 2021 e no 
Informativo Observacional do NEOA-JBS nº 05/2021 comentamos a respeito de 32 
estrelas variáveis listadas na primeira edição do Atlas Celeste de Ronaldo Rogério de 
Freitas Mourão. Uma estrela variável cuja época de visibilidade encerrou em meados 
do mês de abril é λ Tauri cujas curvas de luz em fase são apresentadas a seguir: 

  
mmin = 2421506,8506 + 3,9529478 E 

Se compararmos com as curvas das estrelas S Sge, T Vul, η Aql e W Sgr publicadas 
nas edições anteriores do Boletim Observe! notamos que o caso de λ Tau é bem 
diferente, pois os seus elementos indicam quando ocorre o mínimo brilho (mmin) e não 
o valor máximo (mmax). Enquanto as quatro primeiras são estrelas do tipo cefeída, λ 
Tau é uma binária eclipsante. A curva de luz à esquerda foi construída usando o 
software AVE com base em 379 registros visuais a olho nu, sendo que 7 foram 
obtidos por Adair Cardozo, 364 por A. Amorim e 8 por Margarete J. Amorim entre 6 
de janeiro de 2010 e 1º de abril de 2023. Já a curva da direita possui 83 registros 
feitos por A. Amorim a partir de 2 de agosto de 2021. Os elementos usados nessas 
curvas são do Catálogo Geral de Estrelas Variáveis (GCVS) cuja época é muito 
antiga, a saber, 5 de outubro de 1917. Mesmo assim, as observações recentes se 
ajustam nesses elementos. Nossos registros visuais indicam uma variação de brilho 
entre as magnitudes 3,4 e 3,9 enquanto as informações do GCVS apontam 
respectivamente para 3,37 e 3,91. A cada 3,95 dias ocorre um eclipse primário desse 
sistema. É possível notar nas curvas de luz um eclipse secundário com uma 
diminuição para magnitude 3,7 por volta da fase 0,4. De fato, o GCVS também indica 
esse secundário embora o valor de magnitude seja 3,54. Acrescenta o GCVS que λ 
Tau é um sistema triplo em que o sistema eclipsante gira em torno da terceira 
componente num período de 33,025 dias. 
 
 
 
EVENTOS e PALESTRAS 
 
19 de maio: XXVI Olimpíada Brasileira de Astronomia 
 
Neste dia ocorre a aplicação da prova teórica da 26ª edição da OBA. Mais 
informações no website: http://www.oba.org.br. 
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Palestras Públicas do NEOA-JBS 
 
O NEOA-JBS se reúne no IFSC – Campus Florianópolis às quartas-feiras 
das 17:40 às 19:00, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de maio. Em caso de céu 
limpo, a aula é no pátio de observações. Se o céu estiver nublado, as 
apresentações ocorrem na Sala D-111. No dia 24 temos o Dia do Mourão. 
Mais informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa. 
 
X Simpósio Catarinense de Astronomia 
 
Nos dias 28 e 29 de julho de 2023 ocorrerá a décima edição do Simpósio 
Catarinense de Astronomia no município de Criciúma/SC, sob a 
organização do grupo “Estrelas Carvoeiras” e Prefeitura Municipal de 
Criciúma. 
 
4º Encontro Brasileiro dos Observadores de Cometas 
 
Esse evento tem como organizador principal o NEOA-JBS e ocorrerá nas 
dependências do IFSC – Campus Florianópolis na sexta-feira, 8 de 
dezembro 2023. As informações iniciais estão disponíveis no website: 
http://geocities.ws/costeira1/neoa/eboc2023.html. 
 

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, Ricardo Tolentino e Ronaldo Mourão (in memoriam). 
Salvo indicação específica, as fotos foram obtidas e/ou fornecidas pelos 
autores de cada artigo. A distribuição deste boletim é gratuita aos integrantes e 
participantes do NEOA-JBS. Observe! é publicado mensalmente em formato 
eletrônico e obtido por meio dos seguintes modos: 
 
a) Enviando e-mail para marcos@ifsc.edu.br ou costeira1@gmail.com 
 
b) Acessando o link: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa/observe.pdf 
 
c) Associando-se ao NEOA-JBS no Groups.io para ter acesso a todas as 
edições do Observe! Acesse o website http://www.geocities.ws/costeira1/neoa 
 
O NEOA-JBS está localizado no Instituto Federal de Santa Catarina – Campus 
Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 950, Florianópolis/SC. Fones: (48) 
3211-6135 e (48) 99989-3590, contato: Prof. Marcos Neves. 


