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EDITORIAL: 
 
Prezados leitores, 
 
Com o outono chegando neste mês temos mais chances de noites limpas 
para a observação dos fenômenos celestes. O Anuário Astronômico 
Catarinense 2017 indica que neste mês é possível acompanharmos pelo 
menos 4 (quatro) cometas. Acrescente-se também o surpreendente Cometa 
73P/Schwassmann-Wachmann que apresentou um aumento de brilho e 
fragmentação no último dia 10 de fevereiro. Esta edição traz mais 
comentários sobre esses cometas. O Anuário 2017 também informa que 
em março ocorre a conjunção inferior de Vênus, embora o atual fenômeno 
não seja muito favorável para a observação no hemisfério sul. Também 
destacamos os registros do eclipse penumbral da Lua ocorrido na noite de 
10 de fevereiro. E quanto ao eclipse solar? Bem, ele ocorre no dia seguinte 
à publicação desta edição, então só trataremos dele numa próxima 
oportunidade. Tenham todos uma boa leitura! 
 

Alexandre Amorim 
Coordenação de Observações do NEOA-JBS 

 
AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS 
 
Março de 2017 
 
Vênus, Marte e Urano são visíveis brevemente ao anoitecer durante a 
primeira quinzena. Júpiter é visível após as 20:00. Saturno é visível na 
madrugada. No fim do mês Vênus volta a ser visível ao amanhecer. 
Mercúrio e Netuno têm sua visibilidade prejudicada devido as suas 
conjunções com o Sol. A luz cinérea da Lua é visível ao anoitecer entre os 
dias 1º e 3, depois entre 29 e 31 e ao amanhecer entre os dias 22 e 26. A 
melhor data para ver a Lua Cheia nascer no mar é dia 12 às 18:47 HBr.A 
seguir temos o mapa do céu válido para o dia 15 de março às 21:00 
Horário de Brasília. (©CartasCelestes.com) 
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Dia   Hora Evento – Fonte: AAC 2017 – NEOA-JBS 

1 0 Vênus 9° ao norte da Lua 
1 15 Urano 3,5° ao norte da Lua 
1 18 Marte 4° ao norte da Lua 
2 0 Netuno em conjunção com o Sol 
2 6 Vênus estacionário 
3 5 Lua no perigeu 
4 7 Mercúrio 1° ao sul de Netuno 
5 0 Aldebarã 0,3° ao sul da Lua 
5 9 Quarto Crescente 
6 21 Mercúrio em conjunção superior 

10 19 Regulus 0,7° ao norte da Lua (ocultação) 
12 12 Lua Cheia 
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14  Máxima atividade dos gama-Normídeos 
14 18 Júpiter 2,3° ao sul da Lua 
17 19 Saturno em quadratura 
18 14 Lua no apogeu 
20 07:29 Equinócio de outono 
20 8 Saturno 3,5° ao sul da Lua 
20 13 Quarto Minguante 
23 11 Mercúrio no periélio 
24  Equilux para latitude 27°S 
25 7 Vênus em conjunção inferior 
26 5 Netuno 0,005° ao norte da Lua 
26 13 Mercúrio 2° ao norte de Urano 
27 17 Vênus 10° ao norte da Lua 
28 0 Lua Nova 
29 2 Urano 3,5° ao norte da Lua 
29 9 Mercúrio 6° ao norte da Lua 
30 10 Lua no perigeu 
30 12 Marte 5° ao norte da Lua 

 
 
Ocultações lunares 
 
O Anuário Astronômico Catarinense 2017 informa que no dia 10 de 
março temos a segunda ocultação da estrela Regulus (α Leonis, magnitude 
1,4) pela Lua. Em janeiro registramos a primeira ocultação (Veja Boletim 
Observe! Fevereiro de 2017). Mas o evento previsto para este mês é 
desafiador, pois a imersão da estrela no limbo escuro da Lua ocorre 
quando o astro estiver apenas 2° acima do horizonte. As efemérides 
indicam que tal imersão ocorre às 17:42 HBr (20:42 TU) quando ainda 
estará claro em Florianópolis. A emersão (ou reaparecimento) da estrela 
ocorre às 18:42 HBr (21:42 TU) quando ambos os astros estão cerca de 
14° de altura. Ainda estará claro nesse momento, porém um modesto 
instrumento com abertura superior a 50 milímetros permite detectar a 
estrela. Já na madrugada do dia 21 de março ocorre a ocultação da estrela 
HIP 90806 (magnitude 5,1) situada na constelação de Sagitário. Sua 
imersão está calculada para as 02:04 HBr (05:04 TU) e o reaparecimento, 
no limbo escuro da Lua, para as 02:33 HBr (05:33 TU). Como notamos 
pelo pouco tempo da ocultação, esse fenômeno será quase rasante para o 
litoral catarinense. Sempre lembramos que as instruções principais para 
observar as ocultações foram publicadas no Boletim Observe! Março de 
2012. (AA) 
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Cometa 2P/Encke 
 
Ao comentar sobre o desgaste que um núcleo cometário sofre após várias 
passagens periélicas, no seu livro “Os Cometas”, Nelson Travnik cita esse 

caso: “a título de exemplo, vale dizer 
que o cometa Encke (o cometa de 
menor período conhecido) foi visto 
em 1805 a olho nu. Em 1828 
apresentou uma magnitude 5,0. 
Hoje... tente vê-lo!”. De fato, é um 
desafio observar o Cometa 2P/Encke 
atualmente, embora não impossível. 
Ao lado temos o diagrama da órbita 
desse cometa. As posições são 
válidas para a data do periélio, a 
saber, no dia 9 de março às 23:10 
HBr (em Tempo Universal ocorre às 
02:10 do dia 10 de março). A linha 

tracejada significa aquele trecho da órbita situada ao sul da Eclíptica, isto 
é, ao sul do plano orbital da Terra. Isso mostra que após a passagem 
periélica, o Cometa 2P/Encke é mais bem observado no hemisfério sul. 
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O Anuário Astronômico Catarinense 2017 indica que no amanhecer do dia 
19 de março, cerca de uma hora antes de o Sol nascer, esse cometa é 
visível em conjunção com a estrela τ Aquarii. O Anuário 2017 também 
indica que entre os dias 9 e 14 de março o cometa atravessa o campo de 
visão de uma das câmeras da sonda SOHO e no dia 12 de março atinge a 
menor distância em relação à Terra, a saber, 98 milhões de km. A 
magnitude do cometa deve alcançar magnitude 3,5 porém a conjunção 
com o Sol impede qualquer observação visual, restando, então, esperar que 
o cometa atinja uma boa elongação durante o amanhecer na última semana 
de março quando provavelmente esteja na 5ª magnitude. Mesmo com tal 
brilho, recomendamos o uso de binóculos para visualizar o astro. Aceite o 
desafio de Nelson Travnik: “Tente vê-lo!”. (AA) 
 
Referências: 
 

AMORIM, Alexandre. Anuário Astronômico Catarinense 2017. Florianópolis: 
Edição do Autor, 2016. 
TRAVNIK, Nelson. Os cometas: tudo sobre o Halley. Campinas: Papirus, 1983. 
 
 
Cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 
 
Parece que 2017 é o ano da passagem dos cometas catalogados com nomes 
compridos. Em fevereiro tivemos a aproximação do Cometa 45P/Honda-
Mrkos-Pajdusakova. Agora é a vez do Cometa 41P/Tuttle-Giacobini-
Kresak, sem nos esquecermos do 73P/Schwassman-Wachmann. Pois bem, 
o Cometa 41P já está disponível para visualização neste mês de março. 
Infelizmente a atual aparição não é favorável aos observadores do 
hemisfério sul. Segundo o Anuário Astronômico Catarinense 2017, agora 
em março esse cometa “está disponível durante toda a noite situado no 
limite das constelações de Leão, Lince e Leão Menor. Em meados de 
março ele ingressa na constelação de Ursa Maior quando seu brilho 
passa para a 8ª magnitude, porém a Lua Cheia interfere na visibilidade do 
cometa”. No Brasil esse cometa foi acompanhado durante as aparições de 
agosto de 1995, dezembro de 2000 a janeiro de 2001 e junho-julho de 
2006. O observador deve ficar atento à questão da visibilidade desse 
cometa, pois o astro terá uma aproximação com a Terra no dia 5 de abril, 
quando passará cerca de 22 milhões de km do nosso planeta. E quando 
cometas tem tais aproximações é comum sua coma apresentar-se com 
grandes dimensões (acima de 30 minutos de arco), diminuindo o valor da 
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condensação central (DC entre 0 e 2) bem como do brilho superficial. 
Enfim, parâmetros que concorrem para a difícil visualização do astro. Aqui 
no hemisfério sul já experimentamos essa dificuldade quando 
acompanhamos os cometas 103P/Hartley em 2010, 45P/Honda-Mrkos-
Pajdusakova no terceiro trimestre de 2011 e do 252P/LINEAR em março 
de 2016. Portanto, o leitor não deve se deixar levar apenas e tão somente 
pelo valor do máximo brilho do Cometa 41P, que está calculado para a 6ª 
magnitude. Por outro lado, esse cometa tem histórico de saltos de brilho. 
Entre 20 e 27 de maio de 1973, por exemplo, o brilho da sua coma passou 
da 14ª para a 4ª magnitude. Significa isso que o cometa será visível a olho 
nu? Não, necessariamente. Mas apenas deve ser colocado na agenda de 
observações durante os meses de março e abril, mesmo que as condições 
para o hemisfério sul não sejam propícias. Em 16 de fevereiro de 2017 o 
observador Marco Goiato (Araçatuba/SP) avaliou o brilho desse cometa 
em magnitude 11,8. Abaixo temos a trajetória aparente do astro durante o 
mês de março. Notamos como a altura dele para o horizonte catarinense 
diminui de uma noite para a outra. (AA) 
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Cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 
 
Esse cometa foi descoberto em 2 de maio de 1930 pelos astrônomos 
alemães A. Schwassmann e Arthur A. Wachmann. Naquela ocasião o astro 
estava com magnitude 9,5 situado na constelação de Corona Borealis. No 
dia 30 de maio de 1930 o cometa passou a 8,45 milhões de quilômetros da 
Terra, atingiu magnitude entre 6 e 7, tornando-se, até aquela data, o 
cometa a passar mais próximo de nosso planeta desde a aparição do 
Cometa Lexell (2,4 milhões de km em 01/07/1770). Em dezembro de 1995 
ocorreu uma fragmentação do seu núcleo e três fragmentos mais brilhantes 
foram reobservados durante a passagem periélica de 2006, inclusive por 
observadores brasileiros, sobretudo aqui em Florianópolis. A atual 
passagem periélica em 2017 não é muito favorável em virtude do baixo 
brilho esperado (em torno da 12ª magnitude), embora os fragmentos 
situam-se bem localizados para o hemisfério sul. No entanto, durante a 
segunda semana de fevereiro de 2017 observadores detectaram uma nova 
ruptura e aumento de brilho num dos fragmentos principais. Durante a 
terceira semana de fevereiro de 2017 o cometa esteve disponível no céu da 
madrugada, situado na constelação de Sagitário, numa região povoada de 
nebulosidades em virtude do centro da Via-Láctea. Antes de amanhecer 
sua altura não era superior a 40 graus. A partir de 24 de fevereiro a Lua 
deixou de interferir, porém a altura do cometa mantém-se inferior a 30 
graus antes do amanhecer. Em 6 de março o astro ingressa na constelação 
de Capricórnio, permanecendo nessa constelação até 27 de março. Em 4 de 
abril situa-se 3 graus ao norte do Cometa 2P/Encke. (AA) 
 
 
Cometa C/2015 ER61 Pan-STARRS 
 
Esse cometa foi descoberto em 15 de março de 2015 por meio do 
programa de busca Pan-STARRS 1. Em 2017 ele deve atingir a 7ª 
magnitude no mês de maio. Informações sobre sua aparição no presente 
ano estão disponíveis no Anuário Astronômico Catarinense 2017, páginas 
145-6. Agora em março seu brilho deve atingir a 10ª magnitude e sua 
trajetória aparente passa pelas constelações de Sagitário e Capricórnio, 
praticamente na mesma região do céu onde se encontra o Cometa 
73P/Schwassmann-Wachmann. Tanto que na próxima página mostramos 
um mapa para localização desses dois cometas cujas visibilidades são de 
madrugada, poucas horas antes de o Sol nascer. (AA) 
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Trajetória aparente dos cometas C/2015 ER61 Pan-STARRS e 73P/Schwassmann-

Wachmann entre 26 de fevereiro e 28 de março de 2017. 
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Cometa C/2015 V2 Johnson 
 
Esse cometa foi descoberto em 3 de novembro de 2015 por J. A. Johnson, 
da equipe do programa de busca Catalina, usando o telescópio Schmidt de 
0,68m + CCD. Na ocasião o objeto estava na 17ª magnitude situado na 
constelação de Lince. No hemisfério sul sua visibilidade começou na 
última semana de janeiro de 2017 quando o astro brilhava na 11ª 
magnitude disponível brevemente ao amanhecer e se situando na parte 
nordeste da constelação de Boieiro. Agora em março o astro deve atingir a 
10ª magnitude visual e transita a parte norte da constelação de Hércules, 
permanecendo nessa constelação até o início de maio. Seu brilho máximo 
(6ª magnitude) deve ocorrer somente no início de junho de 2017 quando 
voltará à constelação do Boieiro. Mais informações sobre sua aparição no 
presente ano estão disponíveis no Anuário Astronômico Catarinense 2017, 
página 147. 
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Lua Crescente de perigeu 
 
“A estimativa deve ser anotada e depois comparada com a avaliação a ser 
feita no próximo mês, em 4 de março, quando teremos uma Lua Crescente 
de perigeu” – assim informamos na edição anterior do Boletim Observe! 
por ocasião da Lua Minguante de apogeu. O Anuário Astronômico 
Catarinense 2017 indica que a diferença entre o 
instante do perigeu e o instante do Quarto 
Crescente é 52 horas, de fato não temos neste ano 
uma situação ideal para a Lua Crescente de perigeu. 
Mas isso não impede de o observador fazer a 
medição do diâmetro da Lua na noite de sábado, 4 
de março, quando nosso satélite natural estiver 
cerca de 44% iluminado. E como realizar tal 
medição? O Boletim Observe! Dezembro de 2016 
apresentou um simples gabarito lunar para 
avaliação rápida do diâmetro aparente da Lua a 
olho nu! Desde então notamos que o melhor 
momento para fazer a avaliação visual é durante o 
crepúsculo, quando o fundo do céu não está tão 
escuro. Mas como usar o gabarito se a Lua estará 
iluminada pela metade? Basta o observador dispor 
o gabarito de modo a medir o eixo norte-sul do 
disco lunar, como vemos na figura ao lado. Uma 
medição feita em 3 de fevereiro, por exemplo, 
indicou a marcação “65”. Já em 19 de fevereiro a 
marcação foi “45” usando o mesmo gabarito. (AA) 
 
 
Atenção às crateras lunares em março 
 
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). (AA) 
 
2017-Mar-06, 20:37-20:58 TU, Ilum.=66% 
Eratosthenes, evento nº 19820630, observada por Marco Petek. 
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2017-Mar-13, 00:59-01:52 TU, Ilum.=100% 
Aristarchus, Byrgius, Kepler, Manilius, Proclus e Tycho, evento nº 
19561117, observada por Rômulo Argentière e outros. Veja Boletim 
Observe! Setembro de 2015. 
 
Anthony Cook também recomenda observarmos os seguintes fenômenos: 
 
2017-Mar-03, 22:47-23:10 TU, Ilum.=32% 
Censorinus: solicitação da ALPO para verificar qual o menor valor 
da Colongitude possível de ser registrada, por meio de uma câmera 
colorida, uma cor azul natural durante o nascer do Sol nessa 
cratera. 
 
2017-Mar-12, 22:00-03:49 TU, Ilum.=100% 
Solicitação da ALPO a respeito da obtenção de imagens da Lua 
Cheia. O observador deve evitar a saturação das crateras 
brilhantes (Aristarchus, Tycho, Proclus, etc.) O propósito dessa 
solicitação é comparar com imagens da Luz Cinzenta. Existem 
relatos no passado que a cratera Aristarchus varia muito de brilho 
comparada com outras feições. David Darling sugere que isso se 
deve aos efeitos de libração. Observações serão publicadas no 
periódico “Lunar Observer” da Seção Lunar da ALPO. 
 
O observador Antônio Martini Junior (Botucatu/SP) manteve-se atento às 
datas apontadas para o mês de fevereiro de 2017, em especial na noite de 
7-8 de fevereiro, entre 00:40 e 02:45 TU, quando examinava a região de 
Aristarchus. Eis que à 01:45 TU ele detectou um ponto brilhante com 
duração de 0,5 segundos situado no lado escuro, a oeste selenográfico de 
Aristarchus, aproximadamente nas coordenadas 54,5°W; 23,5°N. O relato 
foi encaminhado ao Prof. Anthony Cook que, preliminarmente, comentou 
o seguinte: “As to an explanation, it is possible it might be a cosmic ray air 
shower detection by the camera, in their eye whilst looking at the screen, 
or even by cosmic ray interference with the Digital to Analogue  convertor 
on the computer monitor. These are a lot more common than real impact 
flashes. Hence why it is important to find out if anybody else was 
observing at the time.” 
 
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: 1 
fev. 2017. 
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Eclipse penumbral da Lua 
 
Como anunciamos no Boletim Observe! do mês anterior, na noite de 10-11 
de fevereiro de 2017 tivemos um profundo eclipse penumbral da Lua. Na 
Estação Costeira1 (Florianópolis/SC) o céu estava parcialmente nublado, 
porém aberturas na fina camada de nuvens permitia registrar o fenômeno. 
No entanto, a partir da 01:00 TU algumas nuvens mais grossas 
atrapalharam a anotação da percepção final da penumbra. Em São José/SC, 
Lucas Camargo acompanhou o evento até as 00:30 TU, pois a partir desse 
momento as nuvens impediram a observação. 
Apresentamos a seguir um resumo dos registros recebidos. 
  
Quem observou? 
 
Na Estação Costeira1 estavam a postos os observadores Adair Cardozo, 
Alexandre Amorim, Margarete J. Amorim. Eles usavam os seguintes 
instrumentos: binóculo 8x30, binóculo 10x50, binóculo 10x70, refrator 
50mm f/10 (25x), refrator 60mm f/13 (40x) e câmera Canon 1100D (T3) 
com lente de 75-300mm, configurada sempre em 300mm f/5,6. 
Em São José/SC o observador Lucas Camargo da Silva usou os 
equipamentos: binóculo 7x50, maksutov-cassegrain (MC) 102mm f/12,7 
(52x) e câmera Sony DSC-WX100. 
Em Miracema/RJ nossos colaboradores Bruno Thadeu Alvim Guedes e 
Karine da Silva Gomes Barroso também acompanharam fotograficamente 
o fenômeno usando o telescópio newtoniano de 150mm f/6. 
 
Sequência de eventos observados e registrados 
 
Os eventos em negrito e itálico são instantes previstos pelo cálculo e não observados. 
Porém, eles servem de referência para situarmos as observações no contexto. Todos 
os horários estão em Tempo Universal. 
 
22:32 – entrada da Lua na penumbra. 
23:08 – Lucas Camargo detecta a penumbra por meio do conjunto MC 102mm + 
câmera WX100. 
23:11 – possível percepção inicial da penumbra por A. Amorim por meio do sensor 
da câmera 1100D. 
23:20 – penumbra discernida por A. Amorim por meio do sensor da câmera 1100D. 
23:34 – Lucas Camargo detecta visualmente a penumbra por meio do MC 102mm. 
23:36 – detecção visual da penumbra por Lucas Camargo por meio do binóculo 7x50. 
23:55 – percepção visual da penumbra por A. Amorim por meio do refrator 50mm. 
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23:58 – percepção visual da penumbra por A. Amorim por meio dos binóculos 8x30, 
10x50 e do refrator 60mm. 
23:59 – Lucas Camargo detecta a penumbra a olho nu. 
00:11 – penumbra discernida a olho nu por A. Amorim. 
00:44 – meio do eclipse. 
01:20 – penumbra ainda é discernível a olho nu e demais instrumentos (A. Amorim). 
01:24 – penumbra não é mais visível a olho nu, porém ainda é vista pelos 
instrumentos (A. Amorim). 
01:32 – penumbra ainda é visível pelo refrator 50mm f/10 (A. Amorim). 
01:36 – penumbra ainda é visível pelos binóculos 8x30, 10x50 e refrator 60mm (A. 
Amorim). 
02:05 – não se percebe mais a penumbra pelo sensor da câmera 1100D (A. Amorim). 
02:55 – saída da Lua da penumbra. 
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Mary Adela Blagg 
 

Para comemorar o “Dia Internacional da 
Mulher” destacamos a figura de Mary Adela 
Blagg, astrônoma inglesa autodidata, nascida 
em Cheadle, Staffordshire, em 1858, 
conhecida por seu trabalho dedicado a 
Selenografia. Após realizar um estudo 
detalhado sobre o que era publicado sobre as 
características superficiais e físicas da Lua, 
Mary desenvolveu um sistema de 
normalização da nomenclatura lunar e 
catálogos que se tornaram significativos para a 
Astronomia. De acordo com Ronaldo Mourão, 

Mary aprendeu sozinha álgebra e trigonometria e se tornou autora de 
grande parte dos trabalhos, como mapas e desenhos de formações lunares, 
que mais tarde foram utilizados pela Comissão de Nomenclatura Lunar da 
UAI. Ela também estudou e relatou suas observações de estrelas variáveis. 
No dicionário bibliográfico Women in Science (Mulheres na Ciência) de 
Marilyn Ogilvie consta que Blagg representa o melhor da tradição 
amadora na Grã-Bretanha e que, após assistir uma aula do astrônomo Hard 
Castle (neto de John Herschel), ela decidiu fazer tal trabalho astronômico 
independente na literatura que existia na época sobre informações lunares, 
constatando a inconsistência dos nomes que descreviam essas formações. 
Com a finalidade de esclarecer a selva de nomenclatura confusa Blagg fez 
uma lista que mais tarde foi publicada na Academia da Associação 
Internacional e em 1920 utilizada pela UAI, tornando-se referência na 
nomenclatura selenográfica. Tal trabalho exigiu utilização de instrumentos 

de observação astronômica para 
localizar as formações na Lua. 
Antes de sua morte, em 14 de 
abril de 1944, Blagg foi 
homenageada com seu nome em 
uma cratera na Lua com 5,4 km 
de diâmetro e 910 m de 
profundidade, localizada no Sinus 
Medii no lado visível. Embora 
enfrentasse barreiras que 
impediam adquirir conhecimen-
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tos acadêmicos, da forma como era imposta pela sociedade, Mary deixou 
um legado ao desenvolvimento científico. Portanto, 8 de março – no “Dia 
Internacional da Mulher”, é digno homenageá-la. 

Adair Cardozo 
 
Referências: 
 
MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Dicionário de Astronomia e 
Astronáutica.2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. 
 
OLGIVIE, Marilyn Bailey. Women and Science: an annotated bibliography. Library 
of Congress, 1996. 
 
 
Sol, a estrela que garante a vida 
 
O Sol, por ser a estrela mais próxima da Terra, a uma distância média de 
149.600.000 km, é, sem dúvida, a que tem sido melhor estudada e servido 
de parâmetro para estudos de outras estrelas. A Astrofísica, um dos ramos 
da Astronomia, cataloga o Sol como sendo uma estrela anã, do tipo 
espectral G e possuindo uma temperatura de 6.000 K, ao nível da 
fotosfera. Por ser um corpo gasoso, composto, principalmente, de 
hidrogênio e hélio, além de outros metais que lhe dão a coloração 
amarelada, sua estrutura está em constantes mudanças. As reações 
nucleares, que se efetivam em seu interior, provocam radiações 
eletromagnéticas em forma de luz e calor, plasma e o chamado “vento 
solar” que penteia a cabeleira dos cometas, quando estes se aproximam do 
Sol. As observações dos cometas revelam este fato, uma vez que as caudas 
destes astros estão sempre voltadas em sentido contrário ao Sol, quando 
estão se aproximando ou se afastando dele. O Sol é ainda fonte de 
emissões de rádio, raios X e raios gama. Além da fotosfera que é a parte 
observável sem o auxílio de instrumentos e que rodeia o núcleo solar, 
existem a cromosfera e a coroa. A cromosfera, segundo os astrofísicos, 
constitui-se de uma camada de gases transparentes, de 10.000 km de 
espessura, onde a temperatura varia de 4.200 K a 20.000 K. A coroa solar 
é a continuação da cromosfera, elevando-se a uma altura de até três 
milhões de quilômetros, como uma tênue luz branca, que vai diminuindo a 
medida que aumenta a distância do globo solar. Tanto a cromosfera como 
a coroa só eram observáveis durante os eclipses totais do Sol, porém com a 
invenção do coronógrafo, por Bernard Lyot, desde 1930 é possível 
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observá-las sem o evento dos eclipses. Das mudanças estruturais que 
ocorrem no Sol, as mais interessantes são as manchas solares. Pelas 
observações repetidas da atividade solar, conclui-se que há períodos de 
maior e menor atividade, com duração de 11 anos, de um máximo a outro 
máximo. Observadas desde a antiguidade, foi a partir de 1609, que 
Galileu, com sua luneta, verificou que as manchas eram parte integrante do 
Sol e pelo deslocamento dessas manchas na superfície fotosférica do Sol, 
calculou sua rotação em cerca de 27 dias. Uma mancha, mesmo pequena, é 
comparativamente maior que o nosso planeta. Nos períodos de maior 
atividade solar as manchas poderão ser visualizadas até a olho nu. Tal 
observação deve se revestir do maior cuidado, a fim de que não sejam 
causados danos à vista. Pode-se usar um negativo de filme para essa 
observação1. Com instrumentos, lunetas ou telescópios, é necessário mais 
cuidado ainda, sendo recomendável não confiar em filtros. O mais correto 
é projetar a imagem do Sol, obtida pela ocular, num anteparo branco, que 
funciona como tela de proteção. As manchas são, na verdade, zonas de 
temperatura, cerca de 1.500 graus menor que o restante da fotosfera, 
compondo-se de duas regiões distintas: a mais clara chamada penumbra e 
a central, mais escura, chamada umbra. Estão quase sempre associadas em 
grupos, que nos períodos de maior atividade podem chegar ao número de 
100 manchas e nos de menor atividade, a zero. É ainda nas épocas de 
máxima atividade solar que acontecem as explosões solares, donde são 
registradas as fáculas ou espículas, também chamadas “flares”. Essas 
erupções alcançam grande altura na cromosfera, sendo que uma delas, em 
1928, chegou a 900.000 km. As consequências desses eventos solares, na 
Terra, são perturbações magnéticas que afetam as comunicações de rádio e 
provocam as auroras polares. Muitas incógnitas ainda pairam sobre os 
vários comportamentos deste astro que nos garante a vida, porém sabe-se 
que ele se formou a mais ou menos cinco bilhões de anos e que tem ainda 
combustível para durar outro tanto. Assim, dependendo dele, o Sol, 
teremos a vida na Terra garantida por vários bilhões de anos se pela nossa 
incúria não a destruirmos antes. 
 

Avelino Alves 
 
Bibliografia: 
Ronaldo R. F. Mourão – “Da Terra as Galáxias”; 
Ignácio Puig, S.J. – Atlas de Astronomia. 
                                                
1 Esse método, descrito em 1984, é desaconselhável atualmente. 
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Relatório de observação (janeiro - fevereiro de 2017) 
[Dados até 20 de fevereiro de 2017] 
 
Sol – manchas solares: recebemos 18 registros de A. Amorim, 9 registros enviados 
por Walter Maluf (Monte Mor/SP) e 12 observações de Frederico Funari (São 
Paulo/SP). Abaixo temos o gráfico do número de Wolf desde janeiro de 2010. 

 
 
Asteroide – A. Amorim fez 1 estimativas de brilho de 4 Vesta. 
 
Estrelas variáveis – A. Amorim fez 21 estimativas de 13 estrelas. 
 
Lua – Antônio Martini Junior (Botucatu/SP) observou a região de Aristarchus na 
noite de 7-8 de fevereiro de 2017, entre 00:40 e 02:45 TU) e enviou o seguinte relato: 
“Observando Aristarchus agora a pouco, sabemos que é uma região 
lunar propensa a TLPs, estava a medir alguma variação no brilho do 
chão da  cratera e na parede ocidental parte leste, conforme se 
recomenda no  Boletim Observe!.  Notei inicialmente o brilho forte 
do chão da cratera como é de esperar usando um filtro polarizador, 
então passei aos filtros recomendados vermelho e azul e após 
algumas estimativas me pareceu ser mais brilhante tal área no 
filtro azul, usando a ocular de 8,8mm (284x).  Passei a registrar 
com a câmera planetária ASI 120 MC em foco direto usando uma 
configuração de brilho reduzido para os parâmetros de ajustes da 
câmera de modo a poder capturar o interior da cratera sem saturar 
a imagem. Parâmetros estes que são: Exposição = 3 ms (0,003s) 
Ganho = 40 e Gama = 36. Então à 01:45 TU, portanto já na madrugada 
de 8 fev 2017, registrei um forte brilho como um flash de luz a 
oeste da cratera na posição aproximada: 54,53°W e 23,5°N. Então 
poderia ser um fenômeno transiente ou apenas um artefato  de 
imagem gerado por um raio cósmico que uma CCD pode capturar? Mas 
como a região é famosa por fenômenos luminosos eu devo deixar o 
registro na esperança de algum outro observador ter visto algo. O 
brilho durou apenas meio segundo e foi como um flash de luz, 
registrei no meu caderno de anotações do Observatório Sagitário e 
pretendo enviar a outros grupos de observação. A câmera estava 
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configurada para apenas 3 ms de exposição e com ganho 40 e gama 
36. Assim a região onde surgiu o brilho estava escura devido a 
essa configuração. Não houve tempo para gravar e ficamos na dúvida 
do que foi. Outra possibilidade seria um impacto na Lua de algum 
meteoroide. Não tive como estimar o valor deste brilho, apenas que 
foi bem intenso e se foi mesmo na superfície lunar, um observador 
usando um bom binóculo deveria ser capaz de registrá-lo. Olhando 
de volta a cratera Aristarchus notei algo que já havia visto 
anteriormente e creio eu ser de conhecimento de outros 
observadores. O fato que nesta configuração de brilho reduzido da 
câmera se nota que a parede ocidental parte leste não tem um 
brilho uniforme, mas parece que tem "estrias" ou "cortes" 
brilhantes num sentido radial. Como se fossem raios largos com 
material mais brilhante. Tenho uma imagem da cratera mostrando 
isso que posso enviar após processar a captura.  
Instrumentos: Meade Schmidt-Cassegrain 10" (254mm), câmera ASI 120 
MC em foco direto, filtro de corte IR. Ganho 40, Gama 36, Exp.: 
0,003 s. 
 
Cronometragens – A. Amorim realizou 8 cronometragens do trânsito do disco da 
Lua Cheia na noite de 10-11 de fevereiro de 2017. Adair Cardozo fez outras 3 
cronometragens enquanto que Bruno Guedes (Miracema/RJ) enviou 1 (uma) 
cronometragem. O tempo médio de 10 tomadas válidas foi de 134,8 segundos e o 
diâmetro aparente calculado foi de 1893,96 segundos de arco. O valor O–E obtido foi 
–25,63”. Na mesma noite o diâmetro aparente da Lua Cheia foi avaliado na escala 
“60” 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 7, 14, 21 e 28 de março. O local 
escolhido é a Sala de Reuniões EPT, ao lado da sede do NEOA-JBS, IFSC 
– Campus Florianópolis. Mais informações serão publicadas no website: 
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa. 
 
Palestras do Grupo de Estudos de Astronomia 
 
A partir de 10 de março o GEA inicia sua programação de palestras no 
Planetário da UFSC. Mais informações no website: http://www.gea.org.br. 
 
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. Inscrições abertas 
após o dia 6 de março. Informações: 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. 
 
14º Encontro Paranaense de Astronomia 
 
Esta edição do EPAST ocorre na cidade de Pato Branco/PR entre os dias 
29 de abril e 1º de maio. Informações sobre o evento serão publicadas no 
website: http://www.pb.utfpr.edu.br/geastro. 
 
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. 
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EVENTOS e PALESTRAS 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
Adair Cardozo, Alexandre Amorim, Avelino Alves 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  
 
Formato impresso: obtido na sede do NEOA-JBS, Instituto Federal de Santa 
Catarina, Avenida Mauro Ramos, 950, Florianópolis/SC. Fone: (48) 3221-
0635, contato: Prof. Marcos Neves. 
 

 


