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EDITORIAL: 
 
Prezados leitores, 
 
Foi definida a data da atual edição do Simpósio Catarinense de 
Astronomia: 28 e 29 de julho. Como definido na reunião plenária do ano 
passado, o VI SCA ocorre nas dependências da UFSC em Florianópolis, 
sob organização geral do Grupo de Estudos de Astronomia. Quem fará 
palestras? Que trabalhos serão apresentados? Talvez um deles pode ser o 
Eclipse Solar do último 26 de fevereiro. Nesta edição do Boletim Observe! 
inserimos um encarte especial apresentando vários resultados oriundos dos 
observadores do NEOA-JBS. O “método LIADA”, descrito nas páginas 
171-3 do Anuário Astronômico Catarinense 2017, revelou ser de grande 
ajuda no estudo deste eclipse, além de outras peculiaridades observadas na 
faixa de anularidade. Desejamos que todos tenham uma boa leitura! 
  

Alexandre Amorim 
Coordenação de Observação Astronômica do NEOA-JBS 

 
 
AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS 
 
Abril de 2017 
 
Marte é visível brevemente ao anoitecer. Júpiter é visível durante toda a 
noite. Saturno é visível após as 22:00. Vênus e Netuno são visíveis ao 
amanhecer. Mercúrio tem sua visibilidade prejudicada em virtude de sua 
elongação oriental ser desfavorável para a nossa latitude. Urano tem sua 
visibilidade prejudicada devido a sua conjunção com o Sol. A luz cinérea 
da Lua é visível ao amanhecer entre os dias 20 e 25 e ao anoitecer entre os 
dias 27 e 30. A melhor data para ver a Lua Cheia nascer no mar é dia 11 às 
18:33 HBr. A seguir temos o mapa do céu válido para o dia 15 de abril às 
21:00 Horário de Brasília. (©CartasCelestes.com) 
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Dia   Hora Evento – Fonte: AAC 2017 – NEOA-JBS 

1 6 Aldebarã 0,4° ao sul da Lua 
1 7 Mercúrio em máxima elongação (19° E) 
3 16 Quarto Crescente 
6 2 Saturno estacionário 
7 1 Regulus 0,6° ao norte da Lua 
7 19 Júpiter em oposição 
8 18 Júpiter mais próximo da Terra 
8 22 Plutão em quadratura 
9 20 Mercúrio estacionário 

10 19 Júpiter 2° ao sul da Lua 
11 3 Lua Cheia 
14 2 Urano em conjunção com o Sol 
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15 7 Lua no apogeu 
15 7 Vênus estacionário 
16 15 Saturno 3° ao sul da Lua 
19 7 Quarto Minguante 
20 3 Mercúrio em conjunção inferior 
20 10 Plutão estacionário 
22  Máxima atividade dos Lirídeos 
22 16 Netuno 0,3° ao norte da Lua 
23  Máxima atividade dos pi-Pupídeos 
23 18 Vênus 5° ao norte da Lua 
25 15 Urano 3,5° ao norte da Lua 
25 17 Mercúrio 4° ao norte da Lua 
26 9 Lua Nova 
27 13 Lua no perigeu 
28 6 Marte 5,5° ao norte da Lua 
28 14 Aldebarã 0,5° ao sul da Lua 
28 19 Mercúrio 0,2° ao sul de Urano 

 
Conjunções em abril 
 
Consultando as efemérides do mês, no dia 7 às 18:38 HBr ocorre a 
oposição do Planeta Júpiter. Já no dia seguinte, 8 de abril, às 18:26 HBr 
ocorre o momento em que a distância entre a Terra e Júpiter atinge o 
menor valor do ano: 666 milhões de km. Júpiter é um astro bem brilhante, 
fácil de localizar no horizonte leste assim que anoitece. Para se certificar 
da identificação sugerimos usar a conjunção desse planeta com a Lua na 
noite de 10 de abril quando os astros se situam cerca de 2 graus um do 
outro. Uma visão telescópica de Júpiter nesta data revela as quatro luas 
galileanas dispostas em fila, como mostramos no diagrama abaixo: 
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O Anuário Astronômico Catarinense 2017 (AAC 2017) informa que às 
21:00 HBr (00:00 TU do dia 11 de abril) a longitude do meridiano central 
do Sistema II de Júpiter é 249,9°. Ora, tal valor é muito próximo da atual 
posição da Grande Mancha Vermelha (GMV) que ao longo de 2017 se 
situa entre as longitudes 255° e 280°. Medições recentes indicam que a 
GMV está na longitude 263°. Instrumentos com abertura superior a 70 
milímetros permitem detectar a GMV, principalmente se o observador 
dispor de um filtro azul para realçar essa formação atmosférica. Mais ao 
sul de Júpiter está a estrela Espiga, a Alfa da Virgem. A noite de 10-11 de 
abril tem outro atrativo que é a passagem da Lua pela sua fase Cheia às 
03:08 HBr. Mas além da conjunção com a Lua, o AAC 2017, página 97, 
também orienta o observador a acompanhar a conjunção entre Júpiter e a 
estrela theta Virginis nas noites de 5 a 7 de abril. 
No final do mês, no anoitecer do dia 28 de abril é a vez da conjunção 
envolvendo a Lua, Marte e Aldebarã. O Planeta Marte não se encontra 
numa boa época para a observação telescópica, tanto que o brilho aparente 
dele é inferior ao da estrela Aldebarã. Aliás, o par formado pela Lua e 
Aldebarã é mais interessante de se observar. O instante da conjunção entre 
esses dois astros está calculado para as 14:00 HBr – uma oportunidade 
para o observador detectar a estrela em plena luz do dia. (AA) 
 
 
Ocultações lunares em abril 
 
Para os observadores catarinenses a Lua oculta duas estrelas de 4ª 
magnitude neste mês de abril. Já no começo do mês, 1º de abril, às 19:22 
HBr (22:22 TU) ocorre o desaparecimento da estrela 104 Tauri (magnitude 
4,9). A Lua está 29% iluminada nesta data e o desaparecimento ocorre no 
limbo escuro da Lua, situação em que mesmo instrumentos de 50 
milímetros de abertura permitem a observação do fenômeno. O 
reaparecimento ocorre às 20:31 HBr (23:31 TU) quando os dois astros se 
situam numa altura de apenas 18 graus para a latitude de Florianópolis. E 
na noite de 14-15 de abril, no começo da madrugada do dia 15, ocorre a 
ocultação da estrela phi Ophiuchi (magnitude 4,3). O instante da imersão 
está calculado para as 00:00 HBr (03:00 TU), porém a Lua está 86% 
iluminada e o evento acontece justamente no limbo iluminado. Porém à 
01:02 HBr (04:02 TU) ocorre o reaparecimento de phi Ophiuchi no limbo 
escuro da Lua. (AA) 



 5 

Ocultações asteroidais em abril 
 
O Anuário Astronômico Catarinense 2017, na página 152, indica quatro 
ocultações de estrelas provocadas por asteroides neste mês de abril. Dois 
eventos estão disponíveis para Santa Catarina. O primeiro deles ocorre no 
dia 1º de abril entre 20:32 e 20:43 HBr (23:32 e 23:43 TU) quando a 
estrela TYC 842-193-1 (magnitude 9,9) pode ser ocultada pelo OTN, 
Objeto Transnetuniano, (80806) 2000 CM105. No início do ano Derek Breit 
retirou essa ocultação da lista de eventos atuais, porém Steve Preston ainda 
a coloca como “pendente”. A rigor a faixa de visibilidade da ocultação não 
passa pela superfície terrestre, porém, como esse OTN possui um satélite, 
é interessante o observador ficar atento quanto a qualquer queda de brilho 
da estrela TYC 842-193-1 que, por sua vez, está localizada na constelação 
de Leão, cerca de 3,5 graus ao norte de rho Leonis. Sugerimos os leitores 
consultarem os websites abaixo para atualizarem o status desse evento: 
http://www.asteroidoccultation.com/2017_04_sm.htm  
http://www.asteroidoccultation.com/2017_04/0401_80806_50588_Summary.txt  
 
Logo após o anoitecer do dia 4 de abril, entre 19:40 e 19:44 HBr (22:40 e 
22:45 TU) ocorre a ocultação da estrela TYC 2469-702-1 (magnitude 9,0) 
pelo asteroide 4828 Misenus. A rigor a trajetória calculada está prevista 
para passar pelos municípios de Fraiburgo, Curitibanos e Lages, porém a 
faixa de 1-σ passa por Florianópolis. A estrela está localizada na parte 
noroeste da constelação de Câncer, cerca de 1,6 graus ao norte de psi 
Cancri. Mais informações sobre essa ocultação estão nos websites: 
http://www.poyntsource.com/New/Google/20170404_50604.HTM  
http://www.asteroidoccultation.com/2017_04/0404_4828_50604.htm 
 
 
Os cometas nas madrugadas de abril 
 
O Anuário Astronômico Catarinense 2017 indica um mês movimentado 
para a observação de cometas. Dois deles passam mais próximo da Terra 
neste mês. Acrescenta-se à lista um cometa descoberto recentemente no 
hemisfério sul que também tem sua visibilidade no final da madrugada. 
Apresentamos breves informações sobre cada um deles acrescentando 
mapas para localização. 
Cometa 2P/Encke – durante a primeira semana de abril esse cometa ainda 
é visível antes de amanhecer na constelação de Aquário. O Anuário 2017 
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informa que ele se encontra próximo da Nebulosa da Hélice, na mesma 
constelação. Em 24 de março Marco Goiato (Araçatuba/SP) estimou o 
brilho desse cometa em magnitude 7,2 por meio de binóculos 20x100. Em 
Florianópolis observamos o Cometa 2P/Encke na madrugada do dia 25 de 
março e avaliamos seu brilho em magnitude 8,0. 
Cometa 73P/Schwassman-Wachmann – como afirmamos na edição 
anterior do Boletim Observe!, a atual passagem desse cometa não é muito 
favorável. Esperava-se que o fragmento catalogado como “BT” atingisse a 
10ª magnitude durante o presente mês, porém registros feitos na segunda 
quinzena de março indicaram que o brilho desse fragmento já era menor 
do que o brilho do componente principal. 
Cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak – uma atualização nos elementos 
orbitais desse cometa indicam que ele passa mais próximo da Terra quatro 
dias antes do esperado, no dia 31 de março às 21:45 HBr, quando sua 
distância em relação ao nosso planeta é de apenas 21,2 milhões de km 
(0,142 ua). O periélio ocorre no dia 12 de abril às 15:00 quando o cometa 
se encontra a 156,3 milhões de km do Sol (1,04 ua). No entanto o cenário 
para sua visibilidade em Santa Catarina não mudou muito desde que o 
AAC 2017 foi lançado em outubro do ano passado. No início do mês de 
março o astro foi avaliado na 10ª magnitude pelo observador Marco 
Goiato (Araçatuba/SP). Duas semanas depois vários Em 21 de março o 
mesmo observador notou que o brilho aumentou para a 8ª magnitude e a 
coma se apresentou ligeiramente condensada (DC~2) e dimensão 
moderada (~8’). Infelizmente na data da maior aproximação com a Terra 
esse cometa permanece abaixo do horizonte catarinense até que na 
segunda quinzena de abril ele reaparece durante a madrugada passando da 
constelação do Dragão para Hércules, situando-se entre as estrelas beta 
Draconis e iota Herculis. Espera-se que o astro ainda brilhe na 7ª 
magnitude até o fim do mês. 
Cometa C/2015 V2 Johnson – ao longo do mês de abril esse cometa 
transita a parte noroeste da constelação de Hércules, praticamente na 
mesma região onde se encontra o Cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 
durante a segunda quinzena. Tanto que preparamos um mapa com a 
trajetória aparente desses dois cometas. O Cometa C/2015 V2 situa-se nas 
proximidades das estrelas tau, upsilon e phi Herculis, devendo atingir a 8ª 
magnitude até o fim do mês. A sua posição torna difícil a visualização por 
parte dos observadores catarinenses e até o fechamento desta edição não 
recebemos nenhum registro visual feito no Brasil. 
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Cometa C/2015 ER61 Pan-STARRS – esse astro também passa mais 
próximo da Terra no dia 19 de abril, às 02:00 HBr, quando a distância 
atinge a marca de 176,3 milhões de km (1,18 ua). Nesta data ele se situa 
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cerca de 4 graus a oeste da estrela theta Aquarii e uma conjunção com essa 
estrela ocorre no dia 22 de abril com a Lua 22% iluminada a 5 graus a 
sudeste de ambos. Esse cometa já foi registrado visualmente no Brasil no 
final do mês de fevereiro pelos observadores Marco Goiato 
(Araçatuba/SP) e Adriano Ferrão (Passo Fundo/RS) quando o brilho foi 
avaliado na 10ª magnitude. Espera-se que o brilho atinja a 8ª magnitude ao 
longo do mês de abril, um pouco mais fraco do que as previsões 
publicadas no Anuário 2017. 

 
 

Cometa C/2017 E4 Lovejoy – esse cometa foi descoberto em 9 de março 
de 2017 pelo australiano Terry Lovejoy. As efemérides iniciais previam 
que o brilho do astro não ultrapassaria a 13ª magnitude, porém na 
penúltima semana de março seu brilho atingiu a 10ª magnitude, sendo 
avaliado por A. Amorim em magnitude 9,3 na madrugada do dia 25 de 
março. O periélio desse cometa ocorre em 23 de abril quando sua distância 
em relação ao Sol é de 74 milhões de km. (AA) 
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Aproximação do asteroide 2014 JO25 
 
O Anuário Astronômico 
Catarinense 2017 nos informa 
em sua página 135 que esse 
objeto passa mais próximo da 
Terra no dia 19 de abril. Uma 
pequena atualização nos 
elementos orbitais indicam que 
o instante de grande 
aproximação deve ocorrer às 
12:28 TU da mesma data. A 
distância mínima é cerca de 
1,76 milhões de km. Porém 
nesse instante o objeto se situa 
abaixo do horizonte local, 
estando disponível apenas no 
anoitecer do dia 19 de abril. Ao 
lado temos a trajetória aparente 
desse asteroide onde notamos 
que ele cruza o interior da 
constelação de Cabeleira de 
Berenice. O máximo brilho do 
objeto deve atingir magnitude 
10,7 e é necessário um 
instrumento com abertura superior a 100 milímetros para observá-lo. 
Devem-se consultar as efemérides precisas para plotar esse objeto numa 
carta celeste específica para o local de observação. (AA) 
 
Supernova na galáxia NGC 5643 
 
Em 10 de março de 2017 foi descoberta uma supernova na galáxia NGC 
5643, situada na constelação do Lobo. Naquela data o brilho da supernova 
foi medido em mR~16,05 pela equipe liderada por Leonardo Tartaglia e 
publicada em The Astronomers’ Telegram #10158. Porém, na noite de 21-
22 de março o observador Guillermo Abramson (Bariloche, Argentina) 
avaliou o brilho em magnitude 11,5 por meio de imagem que ele obteve às 
02:00 TU. No dia seguinte, Andrew Pearce (Austrália) observou 
visualmente o objeto e avaliou o brilho em magnitude 11,4 e na 
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madrugada do dia 25 de março nossa estimativa foi de magnitude 11,3. Tal 
brilho é discernível por meio de instrumentos com abertura superior a 100 
milímetros. Abaixo temos um mapa da AAVSO para auxiliar na 
identificação e acompanhamento dessa estrela. Notamos que a posição da 
supernova é um pouco afastada da região central da galáxia, facilitando 
sua identificação. (AA) 
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ECLIPSE SOLAR ANULAR 
 
 

 
Lua e Sol em 26 de fevereiro de 2017 às 13:42:56 TU 

Canon 1100D, 300mm f/45 + filtro solar 
frame recortado de gravação em vídeo 

© A. Amorim 
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Este caderno especial do Boletim Observe! tem por finalidade mostrar os 
diversos registros do Eclipse Solar, ocorrido no domingo 26 de fevereiro 
de 2017, feitos por integrantes e colaboradores do NEOA-JBS. A 
Coordenação de Observações do NEOA-JBS prioriza a observação para 
fins de registro, estudo e publicação de resultados. Por esta razão não 
organizamos saídas para contemplação pública desse eclipse, o que nos 
impediria de realizar anotações acuradas. Para confronto de dados usamos 
as efemérides calculadas pelo website de Xavier Jubier, disponível em 
http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseCalc_Diagram.html. 
 

Alexandre Amorim 
 

Quem observou? 
 

 

Na Estação NEOA, Florianópolis/SC estavam 
Amanda C. Quadros, Adair Cardozo, Everson 
Vargas, Fabíola Rosa, Nathalia Reginaldo, Nikola 
Z. de Figueiredo e Samuel Schmidt usando os 
refratores de 80mm f/15 e 60mm f/13 e filtros 
solares #14. 
Na praia de Maciambu, Palhoça/SC, Lucas 
Camargo da Silva acompanhou o fenômeno usando 
um maksutov-cassegrain de 102mm f/12,7 + câmera 
Expanse 120 + filtro solar. 
 Em Balneário Camboriú/SC o coordenador-geral do NEOA-JBS, 
Marcos Neves, obteve várias imagens. 
Em Itapema/SC, Sandro Roberto Pauli Junior observou o fenômeno 
por meio de projeção simples em anteparo. 
Na faixa de anularidade (Camarones, Argentina) estavam a postos 
Alexandre Amorim e Margarete J. Amorim usando os seguintes 
instrumentos: binóculo 8x30, refrator 50mm f/10 (25x), câmera Canon 
1100D (T3) com objetiva 75-300mm dotada de filtro de densidade 
neutra #4. Foram usados filtros de densidade neutra #5 para 
visualizações a olho nu. Também estavam nesta localidade os colegas 
Ricardo Gutierrez, Cindy Estrada, Nicolas Lindner e Halanna Henning. 
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Sequência de eventos observados e registrados em Camarones 
Longitude: 65° 42’ 22,69” O; Latitude: 44° 48’ 4,75” S; Altitude: 7 metros. 
Observadores: A. Amorim e Margarete J. Amorim. 
Todos os horários estão em Tempo Universal. 
 

12:27:06,7 – instante calculado para o primeiro contato. 
12:27:19 – detecção em vídeo do primeiro contato por A. Amorim usando câmera 
1100D, 300mm f/10. 
12:27:25 – detecção do primeiro contato por A. Amorim e M. J. Amorim usando 
projeção em anteparo branco por meio do refrator 50mm f/10. 
12:29 – detecção do primeiro contato por A. Amorim usando apenas o filtro solar de 
densidade neutra #5, sem ampliação. 
13:01:04-39 – ocultação da única mancha solar no hemisfério visível do Sol.  
13:42:56,8 – instante calculado para o segundo contato. 
13:42:58 – detecção do segundo contato por A. Amorim usando imagem em tela da 
câmera 1100D dotada de filtro. 
13:43:00 – detecção em vídeo do segundo contato por A. Amorim usando câmera 
1100D, 300mm f/10. 
13:43:24 – instante calculado para o meio do eclipse. 
13:43:40,8 – detecção em vídeo do terceiro contato por A. Amorim usando câmera 
1100D, 300mm f/10. 
13:43:49 – detecção do terceiro contato por A. Amorim usando imagem em tela da 
câmera 1100D dotada de filtro. 
13:43:51 – instante calculado para o terceiro contato. 
15:06:40 – detecção do quarto e último contato por A. Amorim usando projeção em 
anteparo branco por meio do refrator 50mm f/10. 
15:06:40 – detecção em vídeo do último contato por A. Amorim usando câmera 
1100D, 300mm f/10. 
15:06:52 – instante calculado para o último contato. 

 
Sequência do eclipse antes da etapa anular obtida por Margarete Jacques Amorim 

usando câmera Canon 1100D (T3), 300mm f/10 + filtro Baader Planetarium 
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Para o experimento das cordas foram analisadas 219 imagens obtidas por meio da 
câmera Canon 1100D, objetiva de 300mm f/10. Foram medidas as dimensões do 
diâmetro solar e da corda AA’ em cada imagem, resultando no gráfico abaixo. 

 
A curva de 3º grau apresentou resultados mais consistentes com as efemérides, a 
saber: 

evento Observado Calculado (Efem.) O–C 
1º contato 12:27:00,5 12:27:06,7 –6,2s 

meio do eclipse 13:43:33,5 13:43:24 +9,5s 
4º contato 15:06:52,5 15:06:52 +0,5s 
duração 2h 39m 52s   
grandeza 98,8%   

A grandeza do eclipse foi obtida por meio da fórmula g = 1 – cos (AA’/D) e seu valor 
máximo foi obtido por meio do gráfico Grandeza x Tempo. 
Os contatos de início (1º) e final (4º) do eclipse foram obtidos por meio da resolução 
da equação de 3º grau usando coeficientes com sete casas decimais1: 

0,0356226x3 – 2,0304921x2 + 35,6068031x – 197,31737 = 0 
O vértice da curva foi obtido ao derivar essa equação para outra de 2º grau: 

3 (0,0356226)x2 – 2 (2,0304921)x + 35,6068031 = 0 
Além disso, usando o método geométrico das cordas bisseccionadas encontramos um 
valor mais preciso para o instante do meio do eclipse: 

evento Observado Calculado (Efem.) O–C 
meio do eclipse 13:43:22,2 13:43:24 –1,8s 

                                                
1 As raízes foram calculadas por meio do aplicativo disponível no seguinte website: 
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/polinom/raizes3g.htm. 
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Embora as nuvens tenham atrapalhado em vários momentos durante a observação do 
fenômeno, foi possível determinar tanto visualmente como por análise da gravação 
em vídeo dos quatro contatos principais do eclipse. Apresentamos a tabela abaixo 
com os valores registrados: 

evento Observado (visual) Calculado (Efem.) O–C 
1º contato 12:27:25 12:27:06,7 +18,3s 
2º contato 13:42:58 13:42:56,8 +1,2s 

meio do eclipse 13:43:23,5 13:43:24 –0,5s 
3º contato 13:43:49 13:43:51 –2s 
4º contato 15:06:40 15:06:52 –12s 
duração 2h 39m 15s   

 

evento Observado (vídeo) Calculado (Efem.) O–C 
1º contato 12:27:19 12:27:06,7 +12,3s 
2º contato 13:43:00 13:42:56,8 +3,2s 

meio do eclipse 13:43:20,5 13:43:24 –3,5s 
3º contato 13:43:40,8 13:43:51 –10,2s 
4º contato 15:06:40 15:06:52 –12s 
duração 2h 39m 21s   

 
Numa primeira análise pode-se comentar que os 
resultados da gravação em vídeo seriam menos 
precisos do que aqueles obtidos na observação 
visual. No entanto usamos o critério para o início e 
fim da anularidade (2º e 3º contatos) para os 
momentos de desaparecimento e reaparecimento 
dos grãos de Baily. A duração da anularidade, por 
meio do registro em vídeo, foi de apenas 40,8 
segundos. Essa duração é consistente com o valor 
corrigido das efemérides de Xavier Jubier, a saber, 
39,6 segundos, levando em consideração o perfil 

do limbo lunar válido para aquele momento do 
eclipse. Ressaltamos também que o instante do meio 
do eclipse não foi obtido durante a sessão de 
observação, mas seus valores correspondem ao tempo 
médio dos instantes observados de início e fim da 
anularidade. Notamos na sequência de eventos 
observados que a detecção do primeiro contato a olho 
nu, mediante filtro apropriado, se deu às 12:29 TU, 
quando já haviam passados 115 segundos desde o 
instante calculado pelas efemérides. Naquele 
momento a grandeza do eclipse era de 2%. Isso 
significa que um dado eclipse solar cuja grandeza é 
igual ou superior a 2% seria detectável a olho nu. 
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Resultados obtidos em Maciambu, Palhoça/SC 
Longitude 48° 36’ 32,36” O; Latitude 27° 49’ 38,85” S; Altitude: 3 metros. 
O observador Lucas Camargo da Silva cronometrou o instante do final do eclipse às 
15:52:03 TU por meio da gravação em vídeo e usando telescópio 102mm f/12,7 + 
câmera Expanse 120. Esse tempo corresponde a um valor O-C de apenas 6 segundos, 
uma vez que às 15:52:09,0 TU era o instante calculado para o último contato. Além 
disso, Lucas Camargo fez 61 medições da corda AA’, resultando no gráfico abaixo: 

 
Os resultados obtidos da curva de 3º grau foram mais consistentes com as efemérides 
do que aqueles oriundos da curva de 2º grau. 

evento Observado Calculado (Efem.) O–C 
1º contato 12:51:00,7 12:51:29,2 –28,5s 

meio do eclipse 14:20:09,4 14:19:46,2 +23,2s 
4º contato 15:51:57,2 15:52:08,3 –11,1s 
duração 3h 0m 56,5s   
grandeza 60%   
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Resultados obtidos em Ilhota, Itapema/SC 
Longitude 48,5957845° O; Latitude 27,0632508° S; Altitude: 5 metros. 
O observador Sandro Roberto Pauli Júnior não conseguiu cronometrar os instantes de 
início e final do eclipse devido ao céu nublado no momento desses instantes. Porém, 
usando o método simples da projeção em anteparo branco (Veja Anuário 
Astronômico Catarinense 2017, pp. 166-7) Sandro realizou 34 medições da corda 
AA’, permitindo a construção do gráfico abaixo: 

 
A curva de 2º grau se ajustou melhor aos valores das efemérides. Porém o instante do 
1º contato obtido da curva de 3º grau apresentou o menor valor de O-C. 

evento Observado Calculado (Efem.) O–C 
1º contato 12:49:14,3 –205,2s 

1º contato (3º grau) 12:51:56,3 12:52:39,5 –43,2s 
meio do eclipse 14:20:26,7 14:20:34,3 –7,6s 

4º contato 15:51:39,1 15:52:27,6 –48,5s 
duração 3h 2m 24,8s   
grandeza 57%   
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Resultados obtidos em Balneário Camboriú/SC 
Longitude 48° 38’ 09” O; Latitude 26° 58’ 22” S; Altitude: 5 metros. 
Assim como no caso anterior, o observador Marcos Aurélio Neves não teve sucesso 
em detectar o primeiro e último contato devido ao céu nublado. Mas, pelo menos, foi 
possível obter 28 imagens ao longo do eclipse para obter o gráfico abaixo: 

 
A curva de 2º grau foi a que melhor se aproximou dos valores das efemérides. 

evento Observado Calculado (Efem.) O–C 
1º contato 12:52:23,7 12:52:43,9 –20,2s 

meio do eclipse 14:20:35,5 14:20:33,4 +2,1s 
4º contato 15:48:47,3 15:52:22 –214,7s 
duração 2h 56m 23,6s   
grandeza 59%   
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O acompanhamento em Florianópolis/SC 
 
Na Estação NEOA-JBS (IFSC-Florianópolis) estavam a postos Adair 
Cardozo, Amanda Camuzato, Everson Vargas, Fabíola Rosa, Nathalia 
Reginaldo, Nikola Figueiredo e Samuel Schmidt. A equipe encontrou 
dificuldades em obter imagens nítidas do Sol eclipsado de modo que não 
foi possível realizar as medições do diâmetro solar e da corda AA’. 
Mesmo assim, o fenômeno foi acompanhado visualmente. 
 

 
 
 
O experimento das cordas 
 
A questão da precisão – o observador Lucas Camargo da Silva, ao analisar 
seus dados para determinação dos instantes de início e fim do eclipse 
parcial em Palhoça/SC, experimentou usar coeficientes das equações de 2º 
e 3º grau com até 15 casas decimais. Com isso, Lucas notou que os valores 
O–C diminuíram sensivelmente. Na literatura astronômica encontramos 
uma recomendação feita por Juan Giraudi (Observatório de San José, 
Buenos Aires, Argentina) por ocasião da observação do eclipse solar em 
26 de janeiro de 1990: “También debemos acotar que se debe tener em 
cuenta que para mejorar la exactitud del cálculo, los mismos se deben 
realizar utilizando la mayor cantidad posible de dígitos significativos, em 
especial em la obtención de los coeficientes de la ecuación de 2 grado. 
Estos cálculos fueron efectuados como prueba em diferentes 
computadoras encontrandose diferencias del orden de los minutos”. 
Devemos lembrar que naquela ocasião a equipe de Juan Giraudi usava 
câmeras analógicas e havia necessidade de ampliar os negativos, além de 
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erros inerentes ao processo de medição. Após a informação de Lucas 
Camargo, resolvemos experimentar os resultados das equações de 2º e 3º 
grau oriundos do gráfico (AA’/D)² x Tempo com base nas observações 
feitas em Camarones, onde obtivemos o maior número de medições. 
 

 
 
Os gráficos acima mostram que a partir de 7 (sete) casas decimais para os 
coeficientes da equação de 3º grau os valores O-C praticamente se 
estabilizam. Isso significa que o quadro não se altera se usar 8, 9 ou 10 
casas decimais, de modo que 7 casas serão suficientes para atingir um bom 
resultado. No caso da equação de 2º grau, basta usar 5 (cinco) casas 
decimais. 
 
Objetivo básico – alguns podem afirmar que a precisão obtida no 
experimento das cordas é inferior àqueles da observação visual direta ou 
após análise da gravação em vídeo. A questão é que nem sempre o 
observador pode garantir que a região do céu onde se encontra o Sol esteja 
livre de obstáculos, para não mencionar as nuvens. Então, ao usar as 
ferramentas de cálculo na análise do gráfico (AA’/D)² x Tempo, é 
possível, ao menos, avaliar os instantes de início e fim do eclipse solar. O 
grau de precisão dependerá dos cuidados que o observador deve 
demonstrar ao obter as imagens. Além disso, ao manter a rotina de 
fotografar o fenômeno a cada minuto, mantém o observador ocupado 
durante todo o eclipse. (AA) 
 
Referências: 
 
GIRAUDI, J. D. Analisis del eclipse solar del 26 de enero de 1990. Revista Univer-
so, v. 12, n. 38 (1992). 
 
AMORIM, Alexandre. Anuário Astronômico Catarinense 2017. Florianópolis: 
Edição do Autor, 2016. 
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Detalhes da anularidade em Camarones 
 
Se os contatos U1 e U4, respectivamente o primeiro e último contato, são 
normalmente de difícil observação, a situação é um pouco mais 
complicada na cronometragem dos contatos internos U2 e U3. Similar aos 
trânsitos de Mercúrio e Vênus é comum aparecer o efeito gota nos contatos 
internos. No caso da Lua a determinação desses instantes sofre influência 
da aparição dos grãos de Baily. Na análise da gravação em vídeo 
consideramos o contato U2 como aquele em que desaparecem os vestígios 
dos grãos de Baily. Já no contato U3 consideramos o momento em que 
reaparece esse fenômeno, marcando interrupções no anel. Esse é um dos 
motivos de a duração da anularidade avaliada pela gravação em vídeo ter 
sido menor do que aquela que foi cronometrada durante a observação 
visual. No caso de uma ocultação do Sol, o início e fim da totalidade são 
marcados pela aparição do anel de diamante. O mesmo não se dá quando a 
Lua transita inteiramente o disco solar, como o que observamos em 26 de 
fevereiro de 2017. 
Os grãos de Baily – algumas ferramentas disponíveis em programas de 
computador ou mesmo em websites permitem verificar o perfil do limbo 
lunar numa data específica. Neste artigo usamos as previsões 
disponibilizadas por Xavier Jubier em seu website2. 

 
A figura acima mostra o diagrama do limbo lunar orientado com o zênite 
na parte superior, uma vez que a montagem usada na obtenção das 
                                                
2 Disponível em http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseCalc_Diagram.html. Após configurar a 
posição do observador o website apresenta, entre outras efemérides, o perfil do limbo lunar. 
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imagens do fenômeno era altazimutal. As letras W e S correspondem às 
direções Oeste e Sul da esfera celeste. O horário em Tempo Universal foi 
obtido pela análise da gravação em vídeo. O áudio do sinal horário 
gravado no vídeo foi produzido pelo aplicativo Time The Sat para 
smartphone e, obviamente, foi acertado quatro horas antes de iniciar o 
eclipse. Selecionamos alguns grãos e os identificamos pelas letras a, b, c, d 
e e. O perfil do limbo lunar foi claramente ampliado a fim de realçar a 
diferença de altura entre as montanhas e os vales lunares. Notamos que as 
posições dos grãos são consistentes com aquelas calculadas pela 
ferramenta on-line. Adotamos o desaparecimento completo desses grãos 
como sendo o início da anularidade, às 13:43:00 TU. Tal instante foi 3,2 
segundos além do valor das efemérides porque os instantes calculados se 
baseiam numa linha média do perfil lunar. Já o fim da anularidade foi 
considerado como o momento em que os picos mais altos presentes no 
limbo lunar provocam a interrupção do anel luminoso. Tal instante foi 
anotado às 13:43:40,8 TU, correspondendo a 10,2 segundos antes do valor 
calculado pelas efemérides (13:43:51 TU). Essa diferença maior ilustra a 
natureza do perfil lunar e suas peculiaridades. Abaixo temos uma 
comparação entre o diagrama do perfil lunar e nossa imagem obtida 1,2 
segundos antes do instante das efemérides. Nitidamente percebemos que a 
anularidade já havia se encerrado, marcando o aparecimento dos grãos de 
Baily identificados pelas letras f, g, h e i. 

 
O próximo eclipse solar total cuja faixa passa pela América do Sul ocorre 
em 2 de julho de 2019 quando o NEOA-JBS completará 10 anos! Estamos 
ansiosos para saber como se comportarão os grãos de Baily nesse futuro 
eclipse. (AA) 
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Por quê esse eclipse solar foi anular? 
 
“O eclipse anular vai ocorrer quando o disco inteiro do Sol é visto atrás 
da Lua e o disco da Lua está menor. Isso acontece quando o eclipse 
ocorre com a Lua próxima do seu apogeu, ou seja, próxima do ponto da 
órbita da Lua em que fica mais distante da Terra”. – website do 
Observatório Nacional3 (grifo acrescentado). 
 
A informação acima, de que um eclipse anular ocorre pelo fato de a Lua 
estar próxima do seu apogeu, tal qual um mantra, foi repetida 
exaustivamente em diversas fontes de divulgação e ensino astronômicos. 
Aqueles que lidam com astronomia, independentemente da forma de 
praticá-la, seja profissionalmente ou não, devem ter em mente que lidamos 
com uma ciência exata e isso requer o devido rigor ao apresentarmos os 
conceitos envolvidos. Claro que enganos podem ocorrer e são até naturais. 
As medições feitas em campo ilustram como os valores obtidos são 
diferentes, em maior ou menor grau, dos rigores embutidos no cálculo das 
efemérides. Um exemplo é o rigor aplicado pelos profissionais nas provas 
da Olimpíada Brasileira de Astronomia, como vemos abaixo: 

 
As respostas apontando o segundo esboço foram sumariamente 
consideradas erradas! 
Pois bem, voltando à questão do eclipse anular, encontramos pelo menos 
três referências que indicam de forma simples o porquê da ocorrência 
desse fenômeno. A primeira delas é o livro Os eclipses, de Paul Couderc. 
Nessa obra o autor nos informa que “em geral, o disco lunar não é capaz 
de encobrir completamente o Sol; ainda que se tornem concêntricos, o Sol 
vê-se sempre um pouco para fora da Lua e o eclipse é anular... Notamos, 
no entanto, que em certas épocas a Lua ultrapassa o Sol em largura: pode 
assim ocorrer um eclipse total”. Em nossa palestra realizada na quinta-
feira, 16 de fevereiro de 2017, no NEOA-JBS, mostramos por meio das 
                                                
3 URL: http://www.on.br/index.php/pt-br/component/content/article.html?id=284. Acesso em 8 
mar. 2017. 
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efemérides que a Lua não estaria próxima do seu apogeu na data do 
eclipse anular. Aliás, usando resultados de observações feitas pelo NEOA-
JBS e usando o texto de Paul Couderc, ampliaremos esse conceito. As 
observações do diâmetro solar feitas em julho de 2016 e janeiro de 2017 
mostram os seguintes resultados: 

data cronometragem diâmetro solar 
6 de julho de 2016 0:02:16,6 31’ 34”,16 ou 1894,16” 

valor médio - 1924,46” 
4 de janeiro de 2017 0:02:21,2 32’ 34”,77 ou 1954,77” 

Já a variação do diâmetro aparente da Lua de um apogeu ao perigeu é 
mostrada na tabela abaixo obtida das observações do NEOA-JBS. 

data cronometragem diâmetro lunar 
6 de maio de 2012 00:02:28,10 33’ 44”,65 ou 2024,65” 

valor médio - 1893,07” 
16 de janeiro de 2014 00:02:06,70 29’ 21”,50 ou 1761,50” 

Com base nesses valores, preparamos um gráfico com os intervalos de 
variação dos diâmetros aparentes do Sol e da Lua. Os triângulos vazados 
indicam os diâmetros válidos para a data do eclipse (26/fev./2017). 

 
Couderc explica que “não só o Sol médio ultrapassa a Lua média, mas até 
o Sol mínimo ultrapassa a Lua média... os eclipses anulares serão os mais 
numerosos; no entanto, vista da superfície do globo, a Lua é um pouco 
mais larga do que vista do centro, o que aumenta um pouco a abundância 
dos eclipses totais, sem destruir a vantagem dos eclipses anulares”. 
Também notamos no gráfico acima que o diâmetro aparente da Lua na 
data do eclipse, visto da superfície terrestre, era inferior ao valor médio do 
diâmetro solar. Consultando as efemérides verificamos que a Lua estava 8 
dias além da data do apogeu enquanto que restavam apenas 5 dias para o 
perigeu. Essas são evidências observacionais que refutam a tese de que um 
eclipse seria anular pelo simples fato de a Lua estar próxima do seu 
apogeu. Outra referência que explica de forma clara e objetiva sobre o 
motivo de um eclipse solar ser do tipo anular é o livro Introductory 
Astronomy and Astrophysics, de Elske van Panhuys Smith e Kenneth C. 
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Jacobs, onde lemos: “If the Moon is not near perigee in its orbit, its 
angular size is slightly smaller than that of the Sun, so an annular solar 
eclipse can take place with a ring of the Sun’s disk visible4” (grifo 
acrescentado). 
 
Por fim, em seu Dicionário Enciclopédico de Astronomia e Astronáutica, 
Ronaldo Mourão explica o fenômeno sem envolver o assunto da distância 
da Lua: 

 
 
Então, não importa se na data do eclipse solar a Lua está a essa ou aquela 
distância da Terra. Basta que o seu diâmetro aparente seja menor do que o 
do Sol e, pronto, teremos um eclipse anular. (AA) 
 
Referências: 
 
COUDERC, Paul. Os eclipses. Portugal: Publicações Europa-América, 1971. 
MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Dicionário enciclopédico de astronomia e 
astronáutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. 
OBSERVATÓRIO NACIONAL. Anuário do Observatório Nacional, 2017. Rio de 
Janeiro: Observatório Nacional, 2000– 
Olimpíada Brasileira de Astronomia. 19ª OBA. Prova do nível 4 – 13/05/2016. 
SMITH, E. V. P., and JACOBS, K. C. Introductory astronomy and astrophysics. 
Philadelphia: W. B. Saunders, 1973 
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4 Se a Lua, em sua órbita, não está próxima do perigeu, seu tamanho angular é ligeiramente menor 
do que o do Sol, então um eclipse solar anular pode ocorrer com um anel visível do disco solar. 

Eclipse anular: Eclipse solar em que a Lua está com um diâmetro aparente menor 
que o do Sol, apresentando-se, assim, como um disco negro no interior do disco 
solar, que se mostra sob a forma de um anel luminoso. 
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Outros registros 
 
Até o fechamento desta 
edição, a Coordenação de 
Observação Astronômica do 
NEOA-JBS recebeu por e-
mail diversas imagens de 
outros colaboradores. 
 
Em Miracema/RJ os 
colaboradores Bruno 
Guedes e Karine Barroso 
tiraram várias fotos. Ao lado 
publicamos uma delas. 
 
Em Monte Mor/SP Walter José Maluf enviou essa sequência de fotos: 

 
 
Em Santos/SP Willian C. de Souza acompanhou o eclipse com seu filho 
Guilherme que observou esse fenômeno pela primeira vez. 
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Lua, nosso satélite natural 
 
São várias as teorias quanto a formação da Lua. Uma delas é da formação 
simultânea. Como sabemos, as estrelas e os planetas que as circundam, 
formam-se de uma nebulosa; assim nosso satélite teria se formado ao 
mesmo tempo em que a Terra. Outra hipótese é que a Lua seria um pedaço 
desprendido da Terra devido a um grande cataclismo, outra hipótese, 
ainda, é que um grande asteróide passando próximo a Terra teria sido 
"aprisionado" pela sua gravitação. Contudo não se tem certeza da hipótese 
correta. O fato é que ela está aí, a refletir uma parcela da luz que recebe do 
Sol, absorvendo 93% e refletindo apenas 7%. Proporcionalmente é o maior 
satélite do sistema solar. Há, sem dúvida, satélites maiores que a Lua, 
como os 4 grandes satélites de Júpiter e Titã, o maior satélite de Saturno. 
Esses satélites, entretanto, são milhares de vezes menores que os planetas 
em torno dos quais orbitam, enquanto a Lua é apenas 49 vezes menor que 
a Terra. Por isso e por estar, em média, a 384.400 Km da Terra, exerce 
uma grande influência sobre nosso planeta. A mais evidente é o fenômeno 
das marés, que, quando a Lua é cheia ou nova, tem uma amplitude maior. 
Estas se chamam marés de sizígias e decorrem de uma ação conjunta do 
Sol e da Lua. Quando a Lua está em quarto crescente ou minguante dão-se 
as marés de quadratura onde a amplitude é mínima. Além da gravitação da 
Lua outros fatores influem sobre a amplitude das marés. Por exemplo, se a 
Lua cheia ou nova coincide com o perigeu (maior proximidade da Lua a 
Terra) as marés são mais altas e mais baixas. Também influem as formas 
dos litorais, havendo lugares no globo onde ocorrem grandes diferenças 
nos níveis das marés, como na baía de Fundy, no Canadá, e na costa do 
monte Saint Michel, na França, em que a amplitude é de 13,6 metros e 
12,5 metros respectivamente. Como a direção orbital da Lua é no sentido 
direto, ou seja, na mesma direção da rotação da Terra, o nascer e o ocaso 
atrasa diariamente, em média, 50 minutos, o que provoca um igual atraso, 
no movimento das marés. Outro fato interessante é que a Lua mantém 
sempre a mesma face voltada para a Terra, isso devido ao sincronismo do 
movimento de rotação com o de revolução. Deduz-se que, no passado, 
houve muita atividade vulcânica na Lua, embora se registrem, ainda, leves 
abalos sísmicos. Dessa atividade vulcânica resultou as enormes manchas 
escuras que se observa, mesmo à vista desarmada, que são vastas planícies 
de lava solidificada, chamadas Mar das Crises, da Tranquilidade, da 
Fecundidade, etc... Grandes crateras resultaram igualmente dessa atividade 
vulcânica e outras existem provocadas pela queda de meteoros. Por 



28 

acompanhar a Terra, em sua revolução em torno do Sol, e por sofrer 
perturbações causadas pela atração magnética deste, os movimentos da 
Lua são bastante complexos. Assim temos as revoluções: sideral, sinódica, 
trópica, anomalística e draconítica. A que estabelece as fases é a sinódica, 
que decorre num período médio, entre duas luas cheias ou duas luas novas 
em 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,8 segundos. Esse período é 
considerado também o mês lunar. Vale a pena assestar-se um binóculo ou 
luneta para a Lua, especialmente nas fases crescente ou minguante, quando 
há mais contraste de sombra e luz, sendo possível observarem-se as 
formações crateriformes ali existentes, pois em razão de não possuir 
atmosfera, pode-se ter uma boa visão do solo lunar. 

Avelino Alves 
 
Atenção às crateras lunares em abril 
 
Desde o ano passado, 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). O fenômeno do “X Lunar” ocorre 
no dia 3 por volta das 23:00 HBr. (AA) 
 
2017-Abr-04, 20:05-21:24 TU, Ilum.=62% 
Menelaus, evento nº 19691117, observada por Rubens de Azevedo, A. 
Monghilhot, E. Leal e José Fernandes. 
 
2017-Abr-05, 20:54-21:46 TU, Ilum.=72% 
Littrow, evento nº 19800523, observada por Marco Petek. 
 
2017-Abr-19, 03:14-03:58 TU, Ilum.=52% 
Tycho, evento nº 20060122, observada por Fábio Carvalho. 
 
Anthony Cook também recomenda observarmos os seguintes fenômenos: 
 
2017-Apr-05, 22:30-23:29 TU, Ilum.=73% 
Copernicus: em 24 de setembro de 2012 E. Horner notou uma 
coloração fortemente vermelha em torno da parede interna iluminada 
dessa cratera. 
 
2017-Abr-06, 01:28-02:38 TU, Ilum.=74% 
região de Cichus e Weiss: verificar se há o aparecimento de um 
efeito de curvo filete luminoso se estendendo ao lado noturno da 
Lua, ligeiramente ao norte de Cichus. O efeito foi originalmente 
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relatado por Thomas Elger num esboço em 1888 e comentado por Nigel 
Longshaw em JBAA Junho de 2015 (p. 154-157). 
 
2017-Abr-08, 01:52-02:49 TU, Ilum.=90% 
Aristarchus: em 22 de abril de 2013 Paul Zellor noticiou que duas 
faixas escuras à noroeste da cratera possuem certa coloração não-
azulada. 
 
2017-Abr-18, 04:17-05:15 TU, Ilum.=61% 
Alphonsus: recomenda-se monitorar o brilho do pico central ao 
longo do tempo, se há aumento, diminuição ou mantém-se estável. 
Use outros picos menores para comparação.  
 
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. Disponí-
vel em: <http://users.aber.ac.uk/atc/LS_present/Florianopolis.htm>. Acesso em: 5 
mar. 2017. 
 
 
Camino al eclipse: rencontrando el pasado. 
 
El 31 de enero, del año en curso, integrantes del proyecto “A Astronomia e 
a Física vão à escola e à comunidade” salimos de Santa Catarina, en un 
tour por Argentina y Chile. Llevamos en el corazón una grande emoción 
por conocer a nuestros hermanos, y por experimentar el mágico 
alineamiento Tierra-Luna-Sol visible desde la Patagonia. En la maleta 
llevamos la exposición itinerante de Instrumentos Astronómicos Históricos 
y Físicos, para compartir, en ciudades como Resistencia, Santa Fé, 
Rosario, La Punta, Santiago de Chile, Concepción y Esquel, nuestra 

experiencia con la muestra e intercambiar con el pueblo el 
encanto por la naturaleza del cosmos. Nos maravillamos 
con la calidez de las personas, su receptividad nos llenó el 
corazón, nos enriquecieron los diálogos entorno al 
misterio que es el universo y nos encantamos con la 
inmensidad y diversidad natural del cono sur de América. 
Vivimos 37 días de aventura, cada uno con una 
experiencia y aprendizaje particular. Resaltaremos aquí el 
6 de febrero, día en que visitamos el Parque Astronómico 
La Punta y ¡viajamos al pasado! El parque, creado por 
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iniciativa de la Universidad 
Provincial de La Punta y ubicado en 
la provincia de San Luis, Argentina, 
reúne alrededor de 50 dispositivos de 
observación astronómica, creados por 
la humanidad en diferentes épocas y 
culturas. Los creadores del parque, 
reconstruyeron estos instrumentos 
con el ánimo de contribuir a la 

difusión de conceptos básicos de la astronomía observacional. Llegamos 
pasado el mediodía, con el calor de la tarde, impactados por la inmensidad 
de región, que se observaba como un inmenso muro verde en el horizonte. 
De la mano de nuestra mediadora Andrea Celeste interactuamos de nuevo 
con el sabio Gnomon y por vez primera con otros instrumentos usados por 
los astrónomos del pasado, que solo conocíamos en 
fotografías de libros. Maravillados por la rica 
recopilación de instrumentos, su astronómica 
disposición y su artística construcción, nos 
encontramos con un ingenioso instrumento: la 
Armilla Equinoccial. Alejandría, así como otras 
ciudades del Imperio Romano, tenía en su plaza 
principal uno de estos instrumentos para conferir los 
días de los equinoccios. Pero, ¿cómo se define el 
equinoccio? Observando el horizonte podemos decir que esta efeméride 
astronómica ocurre el día en que el Sol nace exactamente en el punto 
cardinal Este. Sin embargo, refinando más la medida se puede reducir el 
momento del equinoccio a un instante. Por ejemplo, el último día de 
equinoccio ocurrió el pasado lunes 20 de marzo y su instante está marcado 
en el Anuario Astronómico Catarinense 2017 como las 7:29 am (horario 

de Brasilia). En ese instante 
el Sol (visto desde la Tierra) 
pasa del hemisferio sur 
celeste al norte, en el punto 
de cruce de la eclíptica con 
el ecuador celeste llamado 
de Punto Vernal o de Aries. 
(en la figura se muestra para 
el hemisferio norte). ¿Cómo 
fue calculado ese horario 
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publicado en el Anuário? O más inquietante aún, ¿Cómo desde la 
observación se puede reconocer este instante? La respuesta está en cómo 
lo hacían los antiguos astrónomos: con la Armilla Equinoccial. En el libro 
de presentación del Solar de las Miradas, se describe el instrumento como 
“un anillo metálico, sin graduación alguna, fijado rígidamente a una base o 
a postes laterales, e instalado de modo que el círculo que define ese anillo 
coincida con el plano del ecuador celeste.” De esta manera, en su 
movimiento por la bóveda celeste, el Sol ilumina el instrumento creando 
un juego de sombras único para cada día, siendo de especial importancia 
los días del equinoccio “…cuando el arco diurno del Sol coincide con el 
ecuador celeste, la sombra del limbo superior se proyecta exactamente 
sobre la superficie interna del limbo inferior del anillo” 

Es fascinante como un simple anillo nos permite 
realizar una medida tan importante como la 
determinación del equinoccio, pero en contraste con su 
simplicidad arquitectónica, su construcción y montaje 
implica una extremada precisión, ya que su tamaño, 
orientación e inclinación con respecto al horizonte son 
claves para su correcto funcionamiento. A este respecto 
Tolomeo escribe en el Almagesto que modelos 

pequeños del anillo equinoccial traerían grandes errores en la medida, por 
lo que recomienda un diámetro de por lo menos dos codos (unidad que 
representaba una longitud entre 45 y 55 cm). Tolomeo también indica que 
un error en la medida de 6 minutos de arco, conllevará a 6 horas de desfase 
en la determinación del instante del equinoccio.  
 

Cindy Estrada e Ricardo Gutiérrez. 
 
Referencia  
 
TIGNANELLI, Horacio. El Solar de las Miradas. Universidad de la Punta. San 
Luis, 1ª Ed, 2007. 
 
Imágenes 
https://www.tripadvisor.com.ar/LocationPhotoDirectLink-g4187195-d6381711-
i116792855-Parque_Astronomico_la_Punta-
La_Punta_Province_of_San_Luis_Cuyo.html 
http://agenciasanluis.com/notas/2014/03/19/el-equinoccio-de-otono-se-vivira-en-el-
parque-astronomico-la-punta/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_Aries 
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Ptolomeo 
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Notícias meteóricas 
 
No último mês de março recebemos uma importante notícia a respeito da 
descoberta de dois novos radiantes meteóricos no hemisfério sul que foram 
descobertos pela BRAMON – Rede Brasileira de Monitoramento de 
Meteoros. A descoberta é resultado da análise da base de dados do grupo 
depois de três anos de registros acumulados. Os artigos que explicam o 
processo de identificação dos dois enxames serão publicados futuramente 
na revista WGN, periódico da Organização Internacional de Meteoros. No 
entanto, as duas chuvas foram incluídas no Centro de Dados de Meteoros 
da União Astronômica Internacional (MDC-IAU) com os seguintes nomes: 

797 – EGR – epsilon Gruids (ε-Gruídeos) 
798 – ACD – August Caelids (Celídeos de Agosto)5 

Ambos os enxames descobertos pelos observadores da BRAMON 
precisam ser estudados a fim de entrarem para lista de chuvas 
estabelecidas. Enquanto isso, o status delas no MDC-IAU é de chuvas pro 
tempore. Sem dúvida é um marco importante na história da astronomia 
observacional brasileira. 
Agora em abril temos outra atividade meteórica disponível no hemisfério 
sul e que é pouco observada: trata-se dos pi-Pupídeos (137 PPU). Na 
página 155 do Anuário Astronômico Catarinense 2017 encontramos 
informações preliminares sobre essa chuva. Embora o mês de abril 
também seja a oportunidade para acompanhar a máxima atividade dos 
Lirídeos na madrugada do dia 22, a vantagem dos pi-Pupídeos é que seu 
radiante está acima do nosso horizonte durante a primeira parte da noite. 
Apesar do nome, na data da máxima atividade, 23 de abril, o radiante se 
encontra próximo da estrela sigma Puppis, cerca de 13° à leste da brilhante 
estrela Canopus. Existe uma remota possibilidade de que o meteoro 
observado por José Brazilício de Souza às 7 horas da noite de 26 de março 
de 1887 tenha sido um exemplar dos pi-Pupídeos. (AA) 
 
Referência 
 
BRAMON. Descoberta histórica! Dois novos radiantes nos céus austrais. Dispo-
nível em: <http://www.bramonmeteor.org/bramon/990-2/>. Acesso em 24 mar. 2017. 

                                                
5 Resolvemos usar essa nomenclatura seguindo o padrão usado por Ronaldo Mourão (Atlas Celeste, 
1971+) bem como nas edições do Anuário Astronômico Catarinense. Como o radiante em questão 
situa-se na constelação de Caelum (lê-se: célum, similar a Caesar, César), aportuguesamos o nome 
latino seguido pelo sufixo “ídeo”, tal como Phoenix, Fênix e Phoenicid, Fenicídeo. 
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Relatório da AAVSO 2015-2016 
 
A AAVSO (American Association of Variable Stars Observers) divulgou 
o Relatório referente ao período 2015-2016 mostrando a lista de 
observadores que enviaram registros para essa associação. 26 (vinte e seis) 
brasileiros enviaram 1.550 registros para a AAVSO no período citado, 
sendo que três deles pertencem ao NEOA-JBS. A quantidade de registros é 
a menor desde o ano 2000 quando 10 observadores enviaram 1422 
estimativas naquela ocasião. O mesmo relatório informa o anúncio de 
certificados durante os encontros da AAVSO, sendo que no 105º Encontro 
de Primavera ocorrido em Saint Louis, Missouri (EUA) foi anunciado o 
certificado de 25 mil observações visuais feitas por A. Amorim. A relação 
dos observadores brasileiros e respectivos registros está abaixo. A todos 
eles desejamos nossas sinceras congratulações. (AA) 
 

Código Nome Registros 
ACN 
ARL 
AJC 
AAX 
AJLA 
CLUB 
CADA 
CDPA 
DDP 
DSJ 

FFAD 
FJG 
GED 
KMY 
PAPA 
PLA 
PRJA 
PRVA 
RFP 

RPHA 
SDMA 
SLVA 
SMCA 
SWQ 
TACA 
ZALB 

Carlos A. Adib 
Romualdo Alencar Caldas 

João Marcos Almeida 
Alexandre Amorim 

J. Araújo 
Lucas Camargo da Silva 

Adair Cardoso 
D. Cerqueira 

D. Duarte Cavalcante Pinto 
José Guilherme de S. Aguiar 

F. Feijó 
A. Favaron 

E. Gonçalves 
Marcelo Kaczmarech 

A. Pereira Novaes 
Antônio Padilla Filho 

R. Piacenti 
R. Pereira 

Paulo Reis Fernandes 
P. Rosa 

Denise Selmo 
Á. Santos 

M. Silveira 
Willian C. de Souza 
A. Teixeira Juelle 

A. Zanardo 

160 
6 
5 

837 
22 
10 
41 
8 
3 
4 

47 
9 
3 
1 
1 

287 
3 

16 
60 
2 
2 
3 
1 

17 
1 
1 
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Relatório de observação (fevereiro - março de 2017) 
[Dados até 24 de março de 2017] 
 
Sol – manchas solares: recebemos 17 registros de A. Amorim, 21 registros de 
Frederico Funari (São Paulo/SP) e 11 registros enviados por Walter Maluf (Monte 
Mor/SP). Abaixo temos o gráfico do número de Wolf desde janeiro de 2010. 

 
Estrelas variáveis – A. Amorim fez 40 estimativas de 23 estrelas. 
 
Cometas – A. Amorim realizou 2 estimativas de brilho dos cometas 2P/Encke e 
C/2017 E4 Lovejoy. 
 
Cronometragens – A. Amorim realizou 2 cronometragens do trânsito do disco da 
Lua Cheia na madrugada de 13 de março de 2017. O tempo médio foi de 126,68 
segundos e o diâmetro aparente calculado foi de 1840,41 segundos de arco. O valor 
O–E obtido foi +4,03”. No mesmo dia o diâmetro aparente da Lua Cheia foi avaliado 
na escala “55” segundo o Gabarito Lunar (Veja Boletim Observe! Dezembro de 
2016). 
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EVENTOS e PALESTRAS 
 
Encontros do NEOA-JBS 
 
Atividade semanal que neste primeiro semestre de 2017 ocorre às terças-
feiras das 17:40 às 19:00 nos dias 4, 11, 18 e 25 de abril. O local escolhido 
é a Sala C-202, Bloco Central, IFSC – Campus Florianópolis. Mais 
informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa. 
 
63º Curso de Astronomia 
 
O Grupo de Estudos de Astronomia de Florianópolis realizará a 63ª edição 
de seu Curso de Introdução à Astronomia “Leitura do Céu e Sistema 
Solar” no período de 24 de abril a 5 de maio de 2017. Mais informações no 
website: http://www.gea.org.br/curso.html 
 
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://www.enastro.com.br. 
 
19 de maio: XX Olimpíada Brasileira de Astronomia 
 
Neste dia ocorre a aplicação da prova teórica da 20ª edição da OBA. Mais 
informações no website: http://www.oba.org.br. 
 
25 de maio: Dia do Mourão 
 
O NEOA-JBS prepara uma atividade especial envolvendo palestras e 
sessão de observação do céu para celebrar este dia especial dedicado à 
memória astronômica brasileira na pessoa de Ronaldo Rogério de Freitas 
Mourão. Informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa. 
 
Dia do Asteroide 
 
O NEOA-JBS participará das atividades mundiais relacionadas ao Dia do 
Asteroide em 30 de junho. Mais informações sobre este evento estão no 
website oficial: http://www.asteroidday.org. 
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VI Simpósio Catarinense de Astronomia 
 
Ocorrerá em Florianópolis/SC nos dias 28 e 29 de julho. Informações 
sobre o evento estão disponíveis no website oficial: http://scastro.pe.hu. 

 
14º Encontro Paranaense de Astronomia 
 
A data dessa edição do EPAST foi alterada para os dias 7 a 10 de setembro 
e ocorre na cidade de Pato Branco/PR. Mais informações sobre o evento 
serão publicadas no website: http://www.pb.utfpr.edu.br/geastro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, Avelino Alves, Cindy Estrada, Ricardo Gutierrez e 
Rosangela Pereira (revisão). Salvo indicação específica, as imagens foram 
obtidas pelos autores de cada artigo. A distribuição deste boletim 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) 3211-
6004 e (48) 9989-3590, contato: Prof. Marcos Neves. 
 

 


