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Estimados leitores, 
 
Já está disponível o website para fazermos as inscrições para o VI 
Simpósio Catarinense de Astronomia! Garanta já a sua participação 
acessando o link http://scastro.pe.hu/inscricao. Maio é mês de lembrar 
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Em julho de 2014 fomos 
surpreendidos com a perda desse grande astrônomo, porém isso não foi 
motivo para o esquecermos e no dia 25 de maio o NEOA-JBS faz uma 
atividade especial para homenagear o saudoso astrônomo. Tenham todos 
uma boa leitura! 

Alexandre Amorim 
Coordenação de Observação Astronômica do NEOA-JBS 

 
 
AGENDA ASTRONÔMICA – CÉU DO MÊS 
 
Maio de 2017 
 
Marte é visível brevemente logo após o pôr-do-sol. Júpiter é visível até as 
03:00.  Saturno é visível após as 20:00. Netuno é visível durante a 
madrugada. Mercúrio, Vênus e Urano são visíveis ao amanhecer. A luz 
cinérea da Lua é visível ao amanhecer entre os dias 20 e 24 e ao anoitecer 
entre os dias 26 e 30. A melhor data para ver a Lua Cheia nascer no mar é 
dia 10 às 17:47 HBr. A seguir temos o mapa do céu válido para o dia 15 de 
maio às 21:00 Horário de Brasília. (©Atlas Celeste, Ronaldo Mourão). 
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Dia   Hora Evento – Fonte: AAC 2017 

3 0 Quarto Crescente 
3 16 Mercúrio estacionário 
4 6 Regulus 0,6° ao norte da Lua 
6  Máxima atividade dos eta-Aquarídeos 
6 11 Mercúrio no afélio 
7 20 Júpiter 2° ao sul da Lua 
9  Máxima atividade dos eta-Lirídeos 
9 20 Mercúrio 2,3° ao sul de Urano 

10 19 Lua Cheia 
12 17 Lua no apogeu 
13 19 Saturno 3° ao sul da Lua 
17 20 Mercúrio em máxima elongação (26° W) 
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18 22 Quarto Minguante 
20 2 Netuno 0,5° ao norte da Lua 
22 11 Vênus 2,3° ao norte da Lua 
23 3 Urano 4° ao norte da Lua 
23 23 Mercúrio 1,6° ao norte da Lua 
25 17 Lua Nova 
25 22 Lua no perigeu 
26 0 Aldebarã 0,6° ao sul da Lua 
27 20 Marte 5,5° ao norte da Lua 
31 13 Regulus 0,3° ao norte da Lua (ocultação) 

 
 
Meteoros eta-Aquarídeos 
 
Destacamos mais uma vez as informações sobre essa chuva de meteoros, 
pois é uma das mais bem observadas no hemisfério sul. Os eta-Aquarídeos 
não costumam decepcionar os observadores, mesmo aqueles que se 
aventuram a acompanhar esse enxame pela primeira vez. Em 2017 a 
International Meteor Organization (IMO) prevê que a máxima atividade 
ocorra às 23:00 HBr da noite de 5-6 de maio. Nesse instante o radiante dos 
eta-Aquarídeos ainda se encontra abaixo do horizonte catarinense, mas 
isso não impede de ser observado durante a madrugada do sábado, 6 de 
maio, principalmente depois das 02:00 HBr, quando a Lua está se pondo. 
Uma atividade interessante é acompanhar os meteoros eta-Aquarídeos dias 
antes e dias depois da data da máxima atividade. Na Estação Costeira1 já 
tivemos a oportunidade de realizar essas múltiplas sessões de observação 
nas temporadas de 2012, 2013, 2014 e 2016. (Veja relatório de 
observações nas edições do mês de junho do Boletim Observe! dos 
respectivos anos). Em 2017 temos a presença do Planeta Vênus nas 
madrugadas do mês de maio. Esse astro de magnitude –4,5 é a referência 
ideal para identificar quaisquer bólidos associados ao enxame dos eta-
Aquarídeos. Caso apareça algum meteoro mais brilhante do que Vênus, o 
observador deve preencher um formulário específico para a visualização 
de bólidos, sem prejudicar aquele outro relatório regular usado para o 
acompanhamento das chuvas meteóricas. Esses formulários estão 
disponíveis no website da IMO: 
 

http://www.imo.net/members/imo_observation/add_observation 
 
Na próxima página publicamos um mapa do céu para auxiliar na 
observação dos eta-Aquarídeos. 
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Os cometas de maio 
 
No presente mês temos três cometas disponíveis durante a madrugada. 
Vejamos as condições de visibilidade de cada um deles. 
 
Cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak – depois de passar mais próximo da 
Terra no mês passado, esse cometa volta a ser visível no hemisfério sul. 
Como vemos no mapa abaixo, no início de maio o astro se encontra nas 
proximidades da estrela Veja (α Lyrae). Seu brilho deve passar da 7ª para a 
9ª magnitude durante o mês. Além disso, sua coma possui baixo grau de 
condensação requerendo céus bem escuros e bom contraste para sua 
observação. 

 
 
Cometa C/2015 ER61 Pan-STARRS – durante o mês de abril esse cometa 
apresentou um salto de brilho quando sua coma foi avaliada em magnitude 
6,5 e visível por meio de binóculos. Já na terceira semana de abril houve 
uma queda de brilho, como vemos na Figura 1. Porém a expectativa é que 
o cometa continue visível por meio de binóculos de 50 milímetros. Em 9 
de maio ele passa pelo periélio. A página 33 do Anuário Astronômico 
Catarinense 2017 apresenta uma conjunção no amanhecer de 23 de maio 
envolvendo a Lua, Vênus, Mercúrio, Urano e o Cometa Pan-STARRS. 



6 

Figura 1: Curva de luz do Cometa 

 

 
Figura 2: Mapa com a trajetória aparente do Cometa C/2015 ER61 Pan-STARRS 

durante o mês de maio. 
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Cometa C/2015 V2 Johnson – esse cometa se apresentou ligeiramente 
mais fraco do que as efemérides durante o mês de abril. Similar ao Cometa 
41P, sua trajetória favorece a observação no hemisfério sul a partir do mês 
de maio. No Brasil o astro já foi observado em duas ocasiões por Marco 
Goiato (Araçatuba/SP) em 29 de março e 22 de abril quando, 
respectivamente, avaliou o brilho da coma nas magnitudes 9,3 e 8,8.Como 
notamos no mapa abaixo, o cometa atravessa a constelação do Boieiro, de 
modo que no fim do mês já se encontra nas proximidades da estrela 
Arcturus (α Bootes). 

 
 
Cometa C/2017 E4 Lovejoy – tratamos desse cometa na edição anterior do 
Boletim Observe! A rigor ele não é mais observável neste mês de maio em 
virtude de sua trajetória desfavorável. Porém ressaltamos que o astro foi 
acompanhado no Brasil pelos observadores A. Amorim (Fpolis/SC), 
Marco Goiato (Araçatuba/SP) e Willian Souza (São Paulo/SP) no período 
de 25 de março a 5 de abril quando o brilho passou de magnitude 9,3 a 6,5. 
Observadores do hemisfério norte relataram, durante a terceira semana de 
abril, que esse cometa sofrera uma fragmentação. (AA) 
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Atenção às crateras lunares em maio 
 
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-Mai-05, 22:34-00:30 TU, Ilum.=78% 
Plato, evento nº 19800424, observada por Marco Petek. 
 

Anthony Cook também recomenda observarmos os seguintes fenômenos: 
 
2017-Mai-04, 20:46-22:10 TU, Ilum.=68% 
Eratosthenes: A ALPO requisita observações dessa cratera devido a 
dois registros passados. Primeiro, em 25 de novembro de 2009, Paul 
Abel e outros detectaram alguma coloração nos declives iluminados 
na parte oeste interna da cratera. Depois, em 25 de agosto de 
2012, Charles Galdies tomou imagens e detectou uma coloração 
similar no mesmo local. 
 
2017-Mai-10, 21:00-04:46 TU, Ilum.=100% 
Lua Cheia: 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. 
 
2017-Mai-11, 06:45-07:28 TU, Ilum.=100% 
Aristarchus: Compare o brilho dessa cratera com o de Proclus, 
Censorinus ou outra similar ao longo do tempo, a cada 5 ou 10 
minutos. É possível discernir diferenças de brilho? Podem ser 
usados até mesmo instrumentos com abertura a partir de 50mm. 
 
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: 6 
abr. 2017. 
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Eclipse solar anular em território argentino 
 
No início da tarde de 
sábado, 25 de fevereiro 
de 2017, a Fundación 
Amigos de la Astrono-
mía, em Trelew, dedicou 
ao público cinco 
palestras sobre o eclipse 
anular solar de 26 de 
fevereiro de 2017 – cuja 
faixa de anularidade 

passaria naquela região da Província de Chubut, na Patagônia argentina. 
As palestras ocorreram no Centro Astronômico e os palestrantes puderam 

explicar como ocorrem os eclipses, os 
tipos de instrumentos de observação e os 
cuidados que se deve ter ao contemplar o 
fenômeno. Pedro Saizar, coordenador do 
Observatório de Trelew, ao falar sobre a 
ciência (interdisciplinar) por trás dos 
eclipses, mostrou como a observação dos 
eclipses desempenhou um papel 

importante na Astronomia. Desde muito cedo o homem percebeu que 
havia um padrão de regularidade e que os eclipses eram produzidos por 
determinado alinhamento. Os registros de observações, preservados para 
além do tempo, permitiram que se entendessem os efeitos dos eclipses e, 
então, a partir de Isaac Newton, com as leis da Mecânica Celeste, 
refinaram-se os cálculos. Em 1905 Albert Einstein anunciou a Teoria da 
Relatividade Geral, afirmando que a massa de um corpo poderia deformar 
o espaço, de forma que um raio luminoso seria desviado por essa 
deformação. De fato, a curvatura da luz pôde ser comprovada por meio de 
um eclipse do Sol que ocorreu em 1919. Os cientistas esperam que o 

estudo dos eclipses continue sendo útil na 
resolução de vários mistérios. Sebastián 
Musso, divulgador científico em Mar del 
Plata, conversou sobre as aventuras e 
desventuras das expedições aos eclipses 
na história. Citou os caçadores de 
eclipses e fez menção a Guillaume Le 
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Gentil, astrônomo francês que partiu para a Índia, em março de 1761, com 
a finalidade de observar o trânsito de Vênus. Como no dia do trânsito foi 
impossível fazer a observação, Le Gentil resolveu esperar mais oito anos 
no mesmo local pelo próximo trânsito, mas o céu nublado impediu a 
observação. Uma tempestade no mar impediu que o astrônomo chegasse à 
França no tempo determinado e quando chega a Paris já havia sido 
declarado morto. Com isso, ele perdeu todas as suas posses e até mesmo 
sua esposa. O palestrante Sebastián Musso fez referências a Le Gentil 
porque partiu do princípio que o trânsito é um fenômeno similar a um 
eclipse. No eclipse do Sol é a Lua que transita na frente do astro-rei. Jaime 

Garcia, do Instituto Copérnico, discorreu 
sobre o tema: Eclipses em Astronomia. 
De acordo com o palestrante, eclipse é o 
escurecimento de um corpo celeste por 
outro. Como os corpos celestes não estão 
parados no firmamento, às vezes a sombra 
de um é projetada sobre o outro, por isso, 
esse último fica escurecido. Ocorrem 
esses fenômenos entre estrelas, entre 

exoplanetas, entre planetas e o Sol, satélites naturais e o Sol, satélites 
naturais e seus planetas, e demais astros. Foram os povos da Mesopotâmia 
quem descobriram a regularidade dos eclipses. Jaime ainda falou dos 
eclipses vistos em território argentino e o que nós esperaríamos ver desse 
eclipse em 26 de fevereiro de 2017 naquela região. No segundo dia o 

pesquisador Ian Davie, do Canadá, fez 
uma palestra também dedicada à 
comunidade. Ele falou sobre as luas 
menos famosas, abordando as 
características dos satélites irregulares e 
nos ajudando a entender como esses 
satélites naturais nos ajudam a 
compreender o processo de formação do 
Sistema Solar. Além disso, como no 

eclipse solar temos uma dança do Sol com a Lua, Davie dedicou alguns 
minutos para falar da Lua mais famosa do Sistema Solar e como sua 
existência é importante para a vida terrestre.  
Na sequência, Alexandre Amorim, do NEOA-JBS, proferiu a palestra 
Está preparado para o eclipse anular em 26 de fevereiro de 2017? O 
palestrante discorreu sobre o método de observação publicado pela 
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LIADA e disponível nas páginas 171 a 173 do Anuário Astronômico 
Catarinense 2017.  Além disso, lembrou sobre a informação equivocada a 

respeito da relação entre o eclipse anular e 
a posição da Lua no seu apogeu (Veja 
Boletim Observe! Abril de 2017).  As 
palestras foram motivadoras e ficamos 
ansiosos para observar o eclipse. O 
entusiasmo foi igualmente notado nas 
crianças e como elas adquirem 
conhecimento de forma empolgante! Ao 
lado vemos os irmãos Nazareno e 

Francisco Sierra.  Nazareno 
desenhou a representação de 
um eclipse em seu caderno e 
explicou como eles ocorrem. 
A razão principal para a 
ocorrência de um eclipse 
solar é o singular 
alinhamento entre o Sol, a 
Lua e a Terra e só ocorre 
quando a Lua está em fase 
Nova, transitando na frente 
do Sol. Embora a Lua tenha 

um diâmetro muito menor que o do Sol – 400 vezes menor, o Sol está bem 
mais afastado da Terra, com isso, percebemos os dois astros como se 
fossem quase do mesmo tamanho. Se a Lua estiver afastada do perigeu a 
parte escura da sua sombra não alcançará a superfície da Terra, então os 
observadores verão um eclipse anular – apenas um anel luminoso em volta 
do disco negro. 
A atividade de divulgação científica terminou com a distribuição de óculos 
apropriados para se observar o Sol e explicações sobre os métodos seguros 
de observar um eclipse. Bem cedo, na manhã do dia 26, partimos para 
Camarones, onde passaria o cone da antissombra. Camarones fica 
localizada ao sul de Trelew. É uma comunidade pesqueira, que durante os 
meses de fevereiro promove a Festa do Salmão. É um lugar de lindas 
praias. Quando chegamos a Camarones nos surpreendemos com a 
quantidade de pessoas que já estavam a postos com seus instrumentos de 
observação. Encontramos amigos brasileiros e colombianos no local e 
também pessoas de outros países como Espanha, Venezuela, Itália, França, 
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Canadá e Alemanha. 
Havia muitas crianças e 
todos com proteção para 
evitar danos à retina. 
Uma TV local cobriu 
todo o evento ao vivo. 
Em Camarones vimos a 
Lua transitar o disco 
solar durante 2 horas e 
39 minutos: a detecção 
do primeiro contato foi 
às 12:27 TU e às 15:06 
TU detectou-se o último 

contato. Um eclipse anular é extremamente belo, a Lua tapa o Sol, mas não 
por completo, de forma que observamos um fino anel ao redor da Lua 
quando está em seu máximo. O divulgador científico Sebastián Musso, em 
sua página no Facebook, disse o seguinte: “Tenho que confessar que me 

escaparam algumas lágrimas 
no momento da 
anularidade... Estamos 
vivendo um momento que 
recordaremos para o resto 
de nossas vidas”. De fato, foi 
um eclipse incrivelmente 
belo e emocionante! Alguns 
registraram que no momento 
máximo do eclipse a 
temperatura baixou 3 graus 
centígrados. No entanto, 
testemunhamos que não 
escureceu, mesmo com 
apenas 2% da luz do Sol à 
vista. Tivemos a sensação 

apenas de uma leve penumbra. Todos os cálculos relativos a esse eclipse 
estão na edição de abril de 2017 do Boletim Observe! O próximo eclipse 
anular disponível na Argentina ocorrerá em 2024 e passará na Província de 
Santa Cruz. Antes disso, em território brasileiro, teremos um daqui a 6 
anos, em 14 de outubro de 2023, quando a faixa de anularidade atravessará 
os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. 
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É importante destacar que um eclipse anular não pode ser contemplado a 
olho nu, embora apenas uma ínfima parte da luz do disco solar fique 
visível. Somente um filtro apropriado – que bloqueie as radiações 
ultravioleta e infravermelha pode ser usado. Ao contrário, se coloca em 
perigo a visão por deixá-la exposta à cegueira definitiva. Outra maneira 
segura de acompanhar o eclipse consiste em apontar o telescópio para o 
Sol com um filtro adequado. Ou então projetar a imagem do Sol numa 
folha branca. Um evento singular! Como foi maravilhoso compartilhar 
esse momento com colegas da Astronomia! Agradecemos à Fundación 
Amigos de la Astronomia pelo convite e elogiamos a boa organização e os 
passeios que realizamos juntos com nossos colegas argentinos.  
 

Margarete Jacques Amorim 
 
 
Mercúrio, o planeta tórrido 
 
Mercúrio situa-se muito próximo ao Sol, a uma distância média de 
59.140.000 km, fazendo uma revolução sideral em 88 dias e dá uma 
volta em torno de si mesmo em 58 dias terrestres. Nas suas máximas 
elongações, o ângulo, visto da Terra, entre o planeta e o Sol, não 
ultrapassa a 28°. Tanto Mercúrio, como Vênus, aparecem à visibilidade 
do observador, logo após o pôr-do-sol e ao amanhecer. Outras vezes, 
antes do nascer do astro-rei. Isto por serem, Mercúrio e Vênus, planetas 
ditos inferiores, cujas órbitas situam-se entre a Terra e o Sol. Na 
antiguidade pensava-se que o astro que aparecia ao anoitecer não era o 
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mesmo que era visto ao amanhecer. Dessa forma, Mercúrio era 
chamado pelos gregos de Apolo, deus do dia, quando aparecia pela 
manhã e Mercúrio, deus dos ladrões, quando era visto ao anoitecer, que 
aproveitava a escuridão para agir. Prevaleceu o nome de Mercúrio, 
quando os observadores verificaram que o astro matutino era o mesmo 
vespertino. Como Vênus, Mercúrio visto ao telescópio apresenta fases 
semelhantes a da Lua. Quando está em conjunção superior, apresenta-
se cheia e em conjunção inferior, é como se fosse lua-nova. Nas 
conjunções é impossível observá-lo, devido a linha de visada estar 
muito próximo ao Sol, porém, nas elongações, quando afasta-se 
visualmente do Sol, é que são favoráveis as observações, apresentando-
se com a metade iluminada, como as fases crescente ou minguante da 
Lua. Ademais, Mercúrio parece-se em tudo com a Lua. Sofreu 
atividade vulcânica no passado, sendo o astrônomo Schiaparelli, em 
1889, quem primeiro observou manchas escuras na face de Mercúrio. 
A questão ficou mais clara quando, em março de 1974, a nave espacial 
Mariner 10 enviou as primeiras fotos do planeta. Em tudo se parecia 
com a Lua. Crateras, resultantes do bombardeio de meteoros, 
apareciam inundadas de lava, e a exemplo do solo lunar, notavam-se 
escarpas e sulcos. Mercúrio é extremamente quente, não possui 
atmosfera assim, pelo que se sabe, é mais hostil a vida do que a própria 
Lua. 

Avelino Alves 
 
11ª Mostra Brasileira de Foguetes 
 

O Câmpus Florianópolis está inscrito 
para participar da 11ª MOBFOG 
Mostra Brasileira de Foguetes, que 
será realizada em 13 de maio. 
Interessados devem fazer a inscrição 
até o dia 11 de maio, no Laboratório 
de Física. “A inscrição vai até o dia 
11 de maio, mas, como é preciso 

planejar e montar os foguetes, recomendamos que as equipes se organizem 
o quanto antes”, explica a coordenadora do Câmpus na competição, 
professora Paula Monteiro. As equipes podem ter de um a três integrantes 
e para participar é preciso estar cursando o Ensino Médio Técnico. A 
construção do foguete deve seguir o regulamento – o equipamento deve 
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ser feito de garrafa pet e o combustível é uma mistura de vinagre mais 
bicarbonato de sódio, por exemplo. Será a primeira participação do 
Câmpus na competição. O que vale é a distância horizontal percorrida pelo 
foguete. “Todos os participantes recebem certificados, mas aqueles que 
conseguirem uma marca acima de 120 metros recebem medalhas e podem 
ser chamados para a etapa nacional”, conta Paula. Para orientar os 
participantes, foram realizadas duas oficinas nos dias 7 e 17 de abril, mas 
que podem ser ofertadas novamente se houver demanda. Mais informações 
podem ser obtidas com a coordenadora das equipes, no Laboratório de 
Física ou pelo e-mail paula.monteiro@ifsc.edu.br. (Jornalismo IFSC) 
 
 
Astronomia Kogui 

 
Quase no extremo norte da América do Sul 
fica uma particular montanha com neves 
perpétuas chamada de “Sierra Nevada de Santa 
Marta”, nela habitam várias comunidades 
indígenas, entre as quais destacamos os Kogui, 
porque parte de seu conhecimento milenar está 
diretamente relacionada com a Astronomia. 
Esse povo durante muito tempo ficou isolado, 

tendo relações com os europeus e crioulos de maneira tangencial. Na 
década de 1940, um antropólogo austríaco, já naturalizado colombiano, 
começa coletar seus conhecimentos em artigos e livros, um deles é 
intitulado de “Templos Kogui”, e foca-se na mais sagrada das construções 
Kogui: o Nuhué (casa-mundo). Existem vários tipos de Nuhué, e neles 
acontecem tanto reuniões de caráter administrativa, pública ou sagrada. 
O primeiro Nuhué – segundo a cosmogonia 
Kogui, a Terra foi criada em nove camadas, 
uma acima da outra. Quando o nono mundo 
estava se formando, os quatro filhos da Mãe 
Universal construíram um grande templo ao 
redor de uma imensa árvore que nasceu no 
mar. Depois, no nascimento do primeiro 
humano, a Terra surgiu das trevas e amanheceu 
o primeiro dia, então os quatro filhos 
começaram secar a terra, afastando o mar, e se 
reuniram no templo para cantar à Mãe 
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Universal pedindo por mulheres. A Mãe Universal também tinha nove 
filhas, cada uma representa um tipo de terra, mas não entregou a seus 
quatro filhos às terras férteis, pelo que se espalharam nas quatro esquinas 
do mundo, momento que o primeiro humano aproveitou para entrar no 
primeiro templo e cantar. A terra preta ouviu seu canto, e ficou encantada, 
então o vento levou a terra fértil ao primeiro humano e iniciaram a 
população do mundo Kogui. 
Arquitetura – dentre de todas as construções Kogui o tempo é a mais 
complexa. São chamados de casa-mundo por causa dos inúmeros 

componentes que a constituem e que 
representam redes de pensamento integradas. 
Possuem paredes circulares e teto cônico, e 
fala-se que por cada templo nesse mundo 
existe um templo invertido, dentro da Terra. 
Desde a cosmovisão Kogui, percebe-se o 
Nuhué como o Útero da Mãe Universal, 
também como o corpo do primeiro humano e o 
Cosmos. Algumas montanhas cônicas são 
também templos, onde vivem animais, os 
quatro primeiros filhos, ou os donos de 
fenômenos naturais com suas famílias. Nós no 
“ocidente” estamos habituados a falar de 
quatro pontos cardeais correspondentes ao 
norte, sul, leste e oeste. Para os Kogui esses 
pontos são também relevantes, sendo o leste e 
o oeste portas de saída e de entrada no templo 
e o norte e o sul, postes que seguram o peso da 
estrutura. Mas também são muito importantes 
os pontos de nascer e ocaso do Sol nos 
solstícios: aproximadamente o leste-nordeste 
(ENE), oeste-noroeste (ONO), leste-sudeste 

(ESE) e oeste-sudoeste (OSO). Esses pontos são considerados como as 
quatro esquinas do mundo e no templo são materializadas com postes 
protegidos por um dos quatro primeiros filhos da Mãe Universal. 
Adicionalmente posicionam-se no templo quatro fogões nas mesmas 
direções, constituídos de algumas pedras colocadas em círculo no chão. O 
centro é também um ponto cardeal importante e está marcado por um 
fogão central protegido pelo quinto filho: Mulkuexe, representação do Sol, 
e por um buraco no ponto mais alto do teto. 
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As observações astronômicas desde o Nuhué – os solstícios e equinócios 
na latitude em que moram os Kogui (10°52' Norte) marcam o início e 
finalização das temporadas de chuva e seca, que estão diretamente ligadas 
com as colheitas e sementeiras. O ano começa no dia do solstício de junho, 
no início de uma temporada seca, quando o Sol nasce na sua elongação 
máxima norte no horizonte leste próximo ao ENE. É a época indicada 
pelos mámas (sábios Kogui) para começar a construção do templo, uma 
vez que marcando o nascer e o pôr-do-sol nessa data pode-se predizer o 
nascer e o pôr-do-sol 6 meses depois. No templo é possível diferenciar 
claramente as diferentes datas a partir da observação do feixe de luz solar 
que entra pelo buraco central. Assim, tendo em consideração que o teto é 
geralmente construído com uma inclinação de 45°, no solstício de junho ao 
redor das 9 horas, o raio solar ilumina o fogão do OSO. Conforme avança 
o dia, o Sol movimenta-se ao oeste, pelo que o feixe de luz marca uma 
linha no chão do templo em direção leste, até que às 15 horas é iluminado 
o fogão do ESE. Três meses depois, no equinócio de setembro é observado 
desde o centro do templo o Sol nascer pela porta do leste e se pôr pela 
porta do oeste, traçando o diâmetro do templo durante o dia. É esta a 
indicação do início da temporada de chuva que duram três meses. Já no 
solstício de dezembro observam-se iluminados os fogões do ONO e ENE, 
de um modo similar ao solstício de junho, e novamente começa uma 
temporada seca. Finalmente no equinócio de março, repete-se o observado 
no equinócio de setembro, pelo que começa uma temporada de chuvas até 
junho, quando se repete o ciclo. 
 

Ricardo Gutiérrez e Cindy Estrada 
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Relatório de observação (março - abril de 2017) 
[Dados até 24 de abril de 2017] 
 
Sol – manchas solares: recebemos 16 registros de A. Amorim, 14 registros enviados 
por Frederico Funari (São Paulo/SP) e 14 registros de Walter Maluf (Monte Mor/SP). 
Abaixo temos o gráfico do número de Wolf desde janeiro de 2010. 
 

 
 
Estrelas variáveis – A. Amorim fez 90 estimativas de 32 estrelas. Júlio C. Fernandes 
fez duas avaliações de brilho das estrelas ζ Gem e l  Car. 
 
Cometas – C/2015 ER61: A. Amorim fez 6 observações. 
 
Cronometragens – A. Amorim realizou 6 cronometragens do trânsito do disco da 
Lua Cheia na noite de 11 de abril de 2017. O tempo médio foi de 124,6 segundos e o 
diâmetro aparente calculado foi de 1799,04 segundos de arco. O valor O–E obtido foi 
–3,72”. 
 
Meteoros – pi-Pupídeos: Gleici Kelly de Lima (Videira/SC) acompanhou esses 
meteoros na noite de 23-24 de abril de 2017 no período de 0h à 1h TU contando 
apenas 1 (um) meteoro de magnitude 0 (zero) pertencente ao radiante principal. A. 
Amorim (Florianópolis/SC) acompanhou o mesmo enxame na noite de 24-25 de abril 
de 2017, das 22:00 às 23:00 TU contando 1 (um) componente de 2ª magnitude da 
corrente principal. Destaque especial para dois meteoros provavelmente associados 
ao enxame dos sigma-Leonídeos (SLE) registrados respectivamente às 22:02 e 22:04 
TU, muito lentos, com coloração ligeiramente alaranjada. O primeiro apresentou 
variação de brilho atingindo um máximo de magnitude 0 (zero). O segundo 
apresentou magnitude +2. 
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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 2, 9, 16 e 30 de maio. O local escolhido 
é a Sala C-202, Bloco Central, IFSC – Campus Florianópolis. Mais 
informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa. 
 
3 de maio: Anuário 2017 na 10ª Feira Catarinense do Livro 
 
No intervalo das 17:00 às 18:00 o Anuário Astronômico Catarinense 2017 
é apresentado no Espaço dos Escritores, 10ª Feira Catarinense do Livro, 
em Florianópolis. É mais uma oportunidade para aqueles que ainda não 
adquiriram essa publicação. Mais informações no website: 
http://www.geocities.ws/costeira1/aac2017.htm. 
 
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 relembrar Ronaldo Rogério de Freitas 
Mourão. Informações no website: http://www.geocities.ws/costeira1/neoa. 
 
Dia do Asteroide 
 
O NEOA-JBS participa das atividades mundiais relacionadas ao Dia do 
Asteroide em 30 de junho. Mais informações no website: 
http://www.geocities.ws/costeira1/neoa. 
 
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. 
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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. 
 
20º Encontro Nacional de Astronomia 
 
O ENAST ocorrerá no período de 2 a 5 de novembro de 2017 nas 
dependências do Planetário do Rio de Janeiro/RJ. Mais informações serão 
publicadas no website: www.enast.org.br. 

 
 

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, Margarete J. Amorim e 
Ricardo Gutierrez. 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) 99989-3590, contato: Prof. Marcos Neves. 
 


