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EDITORIAL
Caro leitor,
Ao se aproximar das duas décadas de
existência, podemos afirmar sem risco de erro que a
Rede de Astronomia Observacional – nossa querida REA
– tem conseguido manter seu propósito de congregar
todos os astrônomos amadores que se interessam pela
observação e registro dos eventos celestes de forma
sistemática, visando o aproveitamento de seus dados
para pesquisas de utilidade científica.
Sintetizando os trabalhos pertencentes
às várias Secções Observacionais da REA, a presente
edição do Reporte procura manter nossa tradição de
diversidade na temática. Assim é que, ao lado de
excelentes textos sobre imageamento digital por dois dos
mais brilhantes astrofotógrafos da atualidade – Pedro
Ré e José Carlos Diniz – este número apresenta um
original estudo de Juan Hodar sobre a mais antiga forma
de registro de eventos e de acidentes lunares: o desenho.
Ainda sobre a Lua, Rosely Gregio nos apresenta um
balanço do primeiro anos de atividades da Secção Lunar
– atualmente uma das mais ativas de nossa Rede e que
é por ela coordenada.
Ainda no que diz respeito ao Sistema
Solar, Hélio Vital – nosso coordenador da Secção de
Eclipses – nos apresenta uma inovadora abordagem para
medir a quantidade de aerossóis na estratosfera, através
da observação de eclipses lunares; Antonio Rosa
Campos descreve a observação do eclipse solar de 29/
03/2006 desde Natal (RN); J.C Penereiro, W. Maluf e
colaboradores resumem nada menos que cinqüenta anos
de observações solares: um trabalho que é também uma
singela homenagem ao saudoso Jean Nicolini, tão querido
por todos nós e um dos pioneiros na astronomia amadora
brasileira; Claudio Brasil apresenta o resultado de dois
anos de observação (2004 e 2005) da luz cinzenta em
Vênus, e, finalmente, Alexandre Amorim, nosso
coordenador da Secção de Cometas, nos apresenta os
resultados das campanhas observacionais dos cometas
brilhantes C/2001 Q4 e C/2002 T7.
Passando da escala de Unidades
Astronômicas para as de kiloparsecs, o mesmo Alexandre
Amorim descreve seus resultados para a variável NP
Pavonis, uma interessante binária eclipsante. E,
finalmente, já numa escala de megaparsecs, Tasso
Napoleão, em nome do grupo BRASS (Brazilian
Supernovae Search), resume os dois primeiros anos de
atividade da equipe, que resultaram na impressionante
marca de doze supernovas extragalácticas descobertas;
e apresenta ainda os primeiros resultados fotométricos
da SN 2006D, uma rara supernova descoberta antes do
seu máximo. Note-se que, para o sucesso do projeto
BRASS, foi fundamental a entrada em operação do
observatório automatizado CEAMIG-REA, que é
descrito por Cristóvão Jacques e Eduardo Pimentel
também na presente edição.
Boa leitura....e céus claros !
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UM MÉTODO SIMPLES DE AQUISIÇÃO E
PROCESSAMENTO DE UM MOSAICO DE 9X9
ELEMENTOS DA NEBULOSA ROSETA (NGC 2244)
António Peres Gomes & Pedro Ré - Portugal
INTRODUÇÃO
No presente artigo descrevemos de um
modo sucinto os métodos utilizados na aquisição e
processamento de um mosaico com 9 x 9 imagens da
nebulosa Roseta (NGC 2244). A aquisição das imagens
foi feita com o Programa MaximDL/CCD. A difícil tarefa
de calibração e alinhamento dos diversos elementos do
mosaico foi efectuada com o programa RegiStar 1.0,
sem recorrer a qualquer outra ferramenta. Os ajustes
finais do mosaico foram levados a cabo utilizando o filtro
DDP do MaximDL, duas Curves do Photoshop CS2 e o
removedor de grão do programa NeatImage.

1.

Equipamento utilizado:

OTA
Montagem
Câmara
CWF8A
Filtros
Type II
Focador
Aquecimento da Objectiva
Ecran iluminado

2.

Takahashi FS102 f/8
Paramount ME
SBIG ST-10XM, roda de filtros
Astronomik Halfa 13 nm + RGB
JMI Smart Focus (auto-focagem)
Kendrick Premier Power
Controller
Adirondack – 13” Flat fielder

Software utilizado:

Planetário/controlo da
montagem Paramount ME TheSky 6 + TPoint v 6.0.0.40
Aquisição de Imagem
MaximDL/CCD v 4.53
Focagem
FocusMax v 3.3.6
Controlador de Temperatura Kendrick software
Processamento de Imagem RegiStar 1.0 v 1.07
Adobe Photoshop CS2 v 9.0
Debloomer Plugin para MaximDL
v 1.2.7 (Ron Wodaski)

3.

Preparação inicial no TheSky 6.

3.1

Posicionar cursor

Posicionar o cursor na nebulosa NGC
2244 fazendo click sobre o objeto.

3.2

Marcar mosaico
Tools / Mosaico

Marcar no The Sky 6 um mosaico de 3
linhas e 3 colunas com sobreposição de 10% e centrado
na nebulosa NGC 2244 com as seguintes opções:
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Figura 1 - Aspecto do ecrã do TheSky 6 com o mosaico de 9
paineis numerados de A1 a A9.

Visible On / Rows 3 / Columns 3 /
Percent Overlap 10.0 / Get from Virtual Sky / Get
Geometry From My FOVI

4.
CCD.

Parameterização do MaximDL/

4.1

Activar Telescópio

View / Telescope Control Windon / Telescope Tab
/ botão Connect
1. Preenchimento automático dos
campos de coordenadas do centro de cada imagem no
cabeçalho dos ficheiros FIT de cada imagem CCD.
2. Re-utilização automática da
calibração de auto-guiagem com os outros paneis desde
que se active a função “Use Scope Dec “ nas opções
de auto-guiagem.

4.2

Opções de auto-Guiagem

View / CCD Control Window / Guide Tab / botão
Options
1. Opções para auto-guiagem:·
Use Scope Dec· Watch Star· Simple Auto-Dark·
Aggressiveness X = Y = 7Quando o telescópio se
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encontra ligado (i.e. Connect), o campo Declination
fica indisponível e é preenchido automaticamente com o
valor correcto da declinação.A opção Simple Auto-Dark
para auto-guiagem implica a realização de uma nova
Integração todas as vezes que se muda o tempo de
exposição para que a dark frame utilizada no processo
de auto-guiagem seja refeita.O nível de Aggressiveness
de 7 a 8 é adequado para o valor de declinação desta
zona do céu. Por vezes, nos casos de declinações mais
perto do pólo a Aggressiveness é reduzida o que resulta
num comportamento mais estável durante a autoguiagem.Calibrar a guiagem escolhendo a opção Expose
e Start seguida da opção Calibrate e Start. Este
procedimento deve ser executado uma vez e após terse ajustado as opções avançadas descritas em 4.3 e 4.4
e é válido para os restantes paineis.

4.3
Opções avançadas de autoguiagem - parte 1
View / CCD Control Window / Guide Tab / botão
Options / Guider Settings/ Settings TAB
1. Utilizou-se binning 2x2 no CCD de
auto-guiagem o que corresponde a 3.74”/pixel para a
distância focal utilizada (820 mm).

4.4
Opções avançadas de autoguiagem - parte 2
View / CCD Control Window / Guide Tab / botão
Options / Guider Settings/ Advanced TAB
1. Estabeleceu-se um erro máximo
sem correcção de 1.7” pico-a-pico, i.e. igual a um pixel
do CCD principal e um erro máximo de pelo menos 15”
para permitir a recuperação fácil e rápida dos
movimentos de dithering.Minimum Move = 0.113
sMaximum Move = 2.0 s

4.5

OPÇÕES

DE CALIBRAÇÃO

Process / Set Calibration...
1. Preparou-se a calibração das
imagens a partir de 10 integrações BIAS, 10 integrações
FLAT com o filtro Halfa e 10 integrações DARK de
300 segundos.
2. A partir destas integrações geraramse as imagens MASTERS - Auto-generate.

1. Opções escolhidas:·
Dither
Images via Mount / Full Frame / Overwrite Files
2. A utilização de dithering contribui
para minimizar o efeito de pixéis defeituosos e raios
cósmicos nas imagens finais.
3. Opção Maximum Dither Deviation
... é ajustada a 4 pixéis.

4.7
Opções de Exposição - parte 2
View / CCD Control Window / Sequence Tab /
botão Options / Setup Sequence
1. Cada painel do mosaico é formado
por 6 sub-integrações de 600 s.
2. Determinou-se 30 s de Delay entre
cada integração para permitir a estabilização da autoguiagem após o dithering entre integrações. Este
intervalo de tempo depende do tempo de exposição
utilizado para a auto-guiagem e do tempo de reacção da
montagem aos comandos emitidos pela rotina de autoguiagem.

4.8
Focagem
Activar o programa
FocusMax (auto-focagem) no início de cada
sequência
1. O programa FocusMax deve ser
activado pelo menos no início de cada sequência. Caso
a temperatura ambiente varie mais de 2º C e se se estiver
a meio da sequência, deve-se interrompê-la e correr o
FocusMax, retomando-a de seguida. O valor de 2º C foi
empiricamente determinado para o OTA Takahashi
FS102 tomando em consideração a sua CFZ (Critical
Focus Zone). Outros sistemas ópticos podem ter uma
sensibilidade diferente às variações de temperatura.

4.9

Bibliografia

1. Cálculo do erro máximo permitido
sem correcção durante o processo auto-guiagem:
http://www.ccdware.com/resources/autoguidercalcv4.cfm

2. Sugestão para a determinação
empírica da duração e número de sub-integrações a
utilizar com filtros de banda estreita:
http://www.starizona.com/ccd/advimnarrow3.htm

3. Os MASTERS foram gerados
recorrendo a uma Soma Mediana (Median).4.
Num dos grupos de calibração (DARK 1) escolheu-se
a opção Auto-Scale para Dark Frame Scaling o que
permite corrigir integrações com outra duração além dos
300 s.

3. Cálculo da duração de integrações
de acordo com o “time to overwhelm readout noise tORN””:

4.6
Opções de Exposição - parte 1
View / CCD Control Window / Sequence Tab /
botão Options

focagem
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http://home.earthlink.net/~stanleymm/eXtreme.htm
http://www.hiddenloft.com/notes/SubExposures.pdf

4. Considerações relacionadas com a
http://www.hiddenloft.com/notes/CCDAP04.pdf
http://users.bsdwebsolutions.com/~larryweber/ITSPaper.htm
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5. Análise de métodos de combinação
de sub-integrações e utilização da função dithering:
http://www.starizona.com/ccd/advtheoryexp.htm
http://www.hiddenloft.com/notes/dithering.htm
http://www.hiddenloft.com/notes/dithering1.htm

1. A imagem resultante foi guardada em
formato
FIT
IEEE
com
o
nome:APG_ngc2244_A?_6x600s_1x1_Ha.fit (em que
o? corresponde ao número do paínel do mosaico).
2. Lista
de
imagens
processamento de todos os painéis:

após

APG_ngc2244_A1_6x600s_1x1_Ha.fit

6. Considerações sobre os programas
utilizados

APG_ngc2244_A2_6x600s_1x1_Ha.fit

http://www.starizona.com/ccd/software/maxim_selfguide.htm

APG_ngc2244_A3_6x600s_1x1_Ha.fit

http://www.aajonahfish.com/autoguiding.htm

APG_ngc2244_A4_6x600s_1x1_Ha.fit
APG_ngc2244_A5_6x600s_1x1_Ha.fit

5.
Processamento
das
subintegrações de cada painel no programa
MaximDL/CCD.

APG_ngc2244_A6_6x600s_1x1_Ha.fit
APG_ngc2244_A7_6x600s_1x1_Ha.fit
APG_ngc2244_A8_6x600s_1x1_Ha.fit

5.1

Sequência de paíneis

Adoptou-se a seguinte sequência de
painéis para as integrações: A5, A2, A8, A4, A1, A7,
A6, A3 e A9.

5.2

1. O conjunto de integrações
correspondentes a cada mosaico foi corrigido com o plugin Debloomer utilizando-se os parâmetros por defeito
deste módulo.

5.4

6.1

Correcção deblooming

Plug-in/ New Astro Debloomer

5.3

6.
Junção e calibração das imagens
com o programa Registar 1.0.
Definir referência
File/Open
1. Adoptar a imagem do painel central
(A5) como referência no processo de montagem do
painel final;
2. Abrir paínel A5, ie. ficheiro
APG_ngc2244_A5_6x600s_1x1_Ha.fit;

Calibração

6.2

Process/ Calibrate All

1. Abrir painel A2 - ficheiro
APG_ngc2244_A2_6x600s_1x1_Ha.fit;

Combinação
Process/Combine

6.3
Register

Abrir painel A2

File/Open

Registar painel A2 O p e r a t i o n s /

1. A imagem final de cada painel foi
gerada combinando as diversas integrações já calibradas.

1. Selecionar imagem A2.2. Registar
A2 relativamente a A5.

2. Opções:·
Para alinhar Auto-star
matching· Bicubic resampling·
Para combinar
Sigma-Clip

6.4

5.5

Crop
Edit / Crop

1. Opções a utilizar: Width =
2164Height = 1452X Offset = Y Offset = 10A imagem
resultante foi cropped a fim de eliminar 10 pixéis de
cada um dos lados que correspondem a zonas
defeituosas causadas pelo dithering utilizado durante
as integrações.

5.6

Guardar Imagem

File/Save as

1. Guardar imagem registada com o
nome R2:

6.5
Combinar painéis A2 e A5
Operations/Combine
1. Selecionar imagemR2 ie imagem A2
já registada e calibrada.
2. Combiná-la com imagem A5 – com
as seguintes opções:

Guardar imagem

Selecionar ambas as imagens: Average
/ Relative / Union

File/Save as

6.6
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Fechar todas as imagens
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Fechar todas as imagens excepto
a resultante da combinação de A5+A2 janela
Combine 1

Fechar todas as imagens excepto
a resultante da combinação de R6+R9 janela
Combine 9

6.7

6.15

Abrir painel A8

Abrir imagem R8

Abrir imagem do próximo painel
adjacente, A8 e repetir passos 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 ficando
aberta a janela resultante da combinação de A5+A2+A8,
janela Combine 2. No passo 6.4 guarda-se cada imagem
registada com o nome Rx.FIT em que x corresponde à
posição do painel.

Abrir imagem a próxima imagem da
sequência, R8 e repetir passos 6.12, 6.13 e 6.14 ficando
aberta a janela resultante da combinação de R6+R9+R8,
janela Combine10. No passo 6.12 guarda-se cada
imagem calibrada com o nome Ax.FIT em que x
corresponde à posição do painel.

6.8

6.16

Repetir passos

Repetir passos acima descritos para os
restantes painéis progredindo da fila do meio para a fila
de cima e para a fila debaixo, ie seguindo a seguinte
sequência A8, A6, A4, A1, A3, A7, A9.

6.9

Guardar imagem final
File/Save as

1. Guardar ficheiro final com o nome
APG_COMBINE8.FIT em formato FIT com a seguinte
opção: Top Left Corner ON

6.10

Calibrar imagens registadas

Ao olhar para a imagem
APG_COMBINE8.FIT, verificamos que o painel A6 é
o mais escuro, assim escolhe-se esta imagem para ser a
referência inicial e segue-se a seguinte sequência R6,
R9, R8, R7, R4, R1, R2, R3 e A5 – por outras palavras,
faz-se a periferia e por fim o centro.

6.11

Abrir ficheiros já registados

Guardar imagem final
File/Save as

1. Guardar ficheiro final com o nome
APG_COMBINE16.FIT em formato FIT com a seguinte
opção:Top Left Corner ON

6.17

Notas adicionais

1.
Todo o processo deve-ser
feito de seguida sem fechar o programa Registar.Não
existe um ficheiro R5.FIT que corresponde ao painel
central, visto que ele foi adoptado como referência. Assim
utiliza-se
o
ficheiro
APG_ngc2244_A5_6x600s_1x1_Ha.fit quando se
calibra o painel central na parte final da sequência.

7.
Processamento adicional da
Imagem APG_COMBINE16.FIT no programa
MaximDL/CCD.
7.1

Abrir imagem
File/Open

Fecham-se todas as janelas e abre-se o
ficheiro R6.FIT que vai servir de referência inicial no
processo de calibração e ficheiro o R9.Fit.

1. Abrir
APG_COMBINE16.FIT

6.12

7.2
Aplicar DDP F i l t e r / D i g i t a l
Development Processing

Calibrar R9
Operations/Calibrate
1. Selecionar imagem R9.

2. Aplicar calibração com opção Close
original image(s) after calibration;
nome A9.FIT;4.
A6.FIT;

6.13

3. Guardar imagem calibrada com o
Guardar imagem R6 com o nome

Combinar imagens A6 e A9
Operations/Combine

1. Selecionar imagem A9.2.
Combiná-la com imagem A6 – com as seguintes opções:
Selecionar ambas as imagens Average / Relative /
Union

6.14

imagem

1. Opções a utilizar:Kernel – User
FilterBackground 180Mid-level 500Utilizar o User
Filter com um Kernel Size 3x3 preenchido a zeros com
excepção da célula central com 1 (botão Set User
Filter...). Desta forma o filtro não afecta nem a
sharpness nem o blur da imagem, mas reequilibra as
intensidades relativas entre as diversas partes da
imagem, realçando as menos intensas e diminuindo as
mais intensas.O valor utilizado para background é
inferior ao sugerido pela opção auto (truncado à centena)
e o valor utilizado para mid-level é um pouco superior
ao sugerido pelo opção auto (arredondado à próxima
centena). Esta abordagem produz um histograma com
um black-point mais baixo e um white-point mais
elevado que facilita os ajustes a serem feitos no
Photoshop CS.

Fechar todas as imagens
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7.3

Gravar imagem
File/Save as

1 A imagem assim obtida é guardada
em formato TIFF de 16 bits para processamento final
em Photoshop com as opções:Size Format 16
bitsCompression Type uncompressedAuto Stretch off

8.
Processamento final da Imagem
APG_COMBINE16.TIF no programa Photoshop
CS2.
8.1

Abrir ficheiro
File/Open

1.
APG_COMBINE16.tiff

8.2

Abrir

Crop da imagem

Ajustar Levels e Curves

Figura 2- Parâmetros utilizados com o NeatImage.
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8.4

Remoção de grão

Como passo final do processamento
aplica-se um removedor de grão (eg. NeatImage, Grain
Surgery, Space Noise Reduction da Astronomy Tools
by Noel Carboni) de forma a ter um acabamento mais
sedoso. Neste caso, juntou-se os layers Original Curve1
Curve2 num novo layer com o nome de
Final+NeatImage e aplicou-se o NeatImage a este
layer. Parâmetros utilizados com o NeatImage (Figura
2).

ficheiro

Fazendo uso da ferramenta de crop
desenha-se uma região rectangular à volta da nebulosa
de forma a excluir as bordas que não conteem informação
e prime-se a tecla Enter.

8.3

Ajustar os Levels e as Curves a nosso
gosto de forma a contrastar melhor a nebulosa. Os únicos
ajustes utilizados encontram-se ilustrados nas imagens
seguintes: LayersCurve 1Curve 2

8.5

Sugestões

1. O trabalho deve ser todo executado
em 16 bits.2.Visto que a nebulosa principal se encontra
envolvida por nuvens de gases mais ténues, pode ser
interessante ajustar a parte central da nebulosa
separadamente da parte que a circunda. Para isso, criase uma máscara à volta da parte principal o que permitirá
fazer ajustes à parte interior da máscara sem afectar a
parte exterior e vice-versa. Uma das formas é utilizando
o Lasso Tool marcar a região à volta da nebulosa
principal e aplica-se Select/feathering de 100 pixeis.
Nota: Não se utilizou esta técnica neste caso.

Figura 3- Composição do mosaico de imagens (Registar).
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Figura 4- Imagem final
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BRASS: O Programa Brasileiro de Busca de
Supernovas
T. A .Napoleão, C. Jacques, E. Pimentel, C. Colesanti - REA/Brasil
1 - Introdução
Desde os trabalhos pioneiros de Fritz
Zwicky, Walter Baade e colaboradores na década de
1930, as atividades de busca sistemática de supernovas
extragalácticas permitiram a descoberta de mais de três
mil desses objetos. O ritmo de descobertas acentuou-se
particularmente desde fins da década de 1990, devido a
dois fatores essenciais: o uso de telescópios
automatizados para a busca, iniciado pelo programa
KAIT (Katzman Automated Imaging Telescope), da
Universidade da Califórnia em Berkeley e do
Observatório Lick; e a entrada imediatamente
subsequente de grupos organizados de astrônomos
amadores nessa atividade, trabalhando com metodologia
e técnicas similares. Atualmente, cerca de 300
supernovas (SN) são descobertas a cada ano, sendo
metade destas por grupos de astrônomos amadores.
A distribuição geográfica desses grupos,
entretanto, está longe de ser homogênea. No início do
século XXI, contavam-se em todo o mundo vinte e três
equipes (profissionais ou amadoras) dedicadas à busca
sistemática de SN. Apenas cinco entre estas, entretanto,
localizavam-se no Hemisfério Sul, estando todas as
restantes situadas em latitudes boreais. Em conseqüência,
as estatísticas da distribuição de SN por declinação
mostravam uma drástica deficiência da ocorrência destes
objetos em galáxias austrais. Esta evidente necessidade
de melhoria na cobertura das galáxias do Hemisfério
Sul foi a primeira motivação para a criação do programa
BRASS (Brazilian Supernovae Search). As outras
duas foram a utilidade das supernovas Tipo Ia como
indicadores de distância (e, em especial, o aumento da
base de dados de SN do Tipo Ia próximas, para a
calibração daquelas situadas a altos redshifts); e,
finalmente, a oportunidade de uma colaboração eficiente
e produtiva entre astrônomos profissionais e amadores.

2 - Concepção do projeto BRASS
A concepção do programa brasileiro
para busca automatizada de supernovas data de fins de
2001, por iniciativa dos astrônomos amadores Cristóvão
Jacques e Tasso Napoleão, ambos engenheiros com
formação astronômica, respectivamente, na UFMG e
USP. Subseqüentemente, iriam se juntar ao grupo dois
outros membros: Eduardo Pimentel (em Belo Horizonte)
e Carlos Colesanti (em São Paulo), formando a equipe
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

responsável pelo projeto BRASS (Brazilian Supernovae
Search), que foi inicialmente conhecido como CEAMIGREA Supernovae Search (CRSS). Como se sabe, os
nomes CEAMIG e REA são as siglas das duas entidades
parceiras no projeto - respectivamente o “Centro de
Estudos Astronômicos de Minas Gerais”, fundado em
1954, e a “Rede de Astronomia Observacional”, fundada
em 1988. A expressão “Supernova Search”, por outro
lado, é praticamente um padrão entre grupos similares
no âmbito mundial. O programa BRASS passou a ser
operacional em junho de 2004, e nos dois primeiros anos
de operação já havia descoberto doze supernovas
austrais, que serão descritas no fim do presente artigo.

3 – Planejamento e preparação prévia
Desde os estágios iniciais do projeto,
estavam claros para nós quais seriam os dois fatores de
sucesso fundamentais para qualquer programa de busca
de supernovas. Particularmente, o programa até hoje
mais produtivo na descoberta de SN extragalácticas (o
KAIT, já mencionado) também levava em conta os
mesmos dois fatores.
O primeiro fator estava relacionado à
necessidade de automatização (e, se possível,
robotização) dos telescópios dedicados à busca.
Naturalmente, isso queria dizer que softwares e scripts
específicos deveriam ser desenvolvidos, considerando
as características de nossos equipamentos e com a
finalidade de otimizar o ritmo de imageamento, para
maximizar as probabilidades de descobertas.
O segundo fator era a construção de
um catálogo otimizado de galáxias que levasse em conta
os diversos fatores astrofísicos que regem as
probabilidades de ocorrência de SN extragalácticas
(como descrito mais adiante), bem como outras
características que considerassem as nossas condições
específicas de observação: a magnitude-limite
instrumental versus distância ou redshift da galáxia, o
seu diâmetro aparente versus nossa resolução
instrumental; e finalmente, a produtividade potencial do
imageamento (número de galáxias que poderiam ser
imageadas por noite).
Nossos trabalhos foram desenvolvidos
paralelamente, porém de forma coordenada: enquanto
Cristóvão (posteriormente auxiliado por Eduardo em
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Minas Gerais e Colesanti em São Paulo) se dedicava
aos projetos de automatização e robotização e aos fatores
de equipamento, Tasso se dedicou à construção dos
catálogos otimizados de galáxias. Em 2003, iniciamos a
fase de obtenção das imagens de acervo das galáxias
escolhidas. Essas imagens foram feitas em condições
ideais de céu, no Norte do Chile (região do deserto de
Atacama), no Observatório Municipal Cerro Mamalluca,
com equipamento idêntico ao que usamos em nossos
observatórios. Elas são usadas para o primeiro blinking,
que selecionará as suspeitas para análise posterior.
Finalmente, em meados de 2004 iniciou-se a busca
sistemática propriamente dita, que seria alavancada em
setembro do mesmo ano pela robotização do
Observatório CEAMIG-REA, localizado em Belo
Horizonte.

4.1 - Metodologia: os catálogos de galáxias
Um erro freqüente em programas de
busca de supernovas é utilizar os catálogos usuais de
galáxias de uma forma não-otimizada quanto às
probabilidades. Por exemplo, usar simplesmente todo o
catálogo NGC, sem levar em conta os fatores astrofísicos
que regem a taxa de ocorrência de SN extragalácticas.
Ora, de acordo com estes fatores, a probabilidade de
ocorrência varia enormemente: por exemplo, estima-se
que a Grande Nuvem de Magalhães apresente uma SN
a cada 700 anos, enquanto que na Via Láctea esta taxa
é de cerca de duas SN por século, e, num caso mais
extremo, em NGC 6946, foram registradas nada menos
de oito SN nos últimos cem anos. Obviamente,
interessava-nos trabalhar apenas com as mais “férteis”,
em termos de probabilidades. Para isso, pesquisamos na
literatura profissional todos os papers que descreviam
as correlações entre as taxas de ocorrência de SN
extragalácticas e uma série de parâmetros astrofísicos
como a massa da galáxia (ou sua luminosidade); seu
tipo morfológico segundo a classificação de Hubble; sua
inclinação; dimensões; redshifts, e outros. A maior parte
desses papers se baseia nos dados estatísticos de
descobertas de SN desde os trabalhos pioneiros de
Zwicky e Baade. Alguns exemplos são as referências
(3) a (8). Uma vez fixados os critérios de seleção,
partimos de um universo inicial de mais de 60 mil galáxias
pertencentes aos catálogos ESO-Uppsala, UGC, PGC,
MCG, NGC e IC. A partir delas, e aplicando os critérios
de seleção que desenvolvemos, bem como as condições
específicas de nosso instrumental, chegamos a um
catálogo inicial de 1200 galáxias (versão BRASS 1.0)
que foi usado até abril de 2005. A partir desse mês, e
com o aumento do ritmo de imageamento, passamos a
usar a segunda versão do catálogo (BRASS 2.0), que
contém cerca de 3600 galáxias e que é a nossa base
atual. Nossa probabilidade de descobertas está em torno
de uma SN a cada cinco mil imagens feitas.

4.2 - Metodologia: a aquisição de Imagens
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

A metodologia utilizada inclui
inicialmente a aquisição remota de imagens CCD, em
formato fits e binning 1x1, das 3600 galáxias de nosso
catálogo, sempre que as condições meteorológicas nos
sítios de observação o permitam. Idealmente, o número
de galáxias imageadas por noite deveria estar em torno
de 400, o que permitiria varrer as galáxias disponíveis do
catálogo a cada semana. O número real, obviamente,
depende das condições meteorológicas. Três estações
têm sido usadas para o programa: a primeira na Serra
da Piedade, próxima a Belo Horizonte (Observatório
Wykrota), a segunda na região urbana da mesma cidade
(Observatório CEAMIG-REA) e a terceira, na cidade
de Mairinque, a 70 km de São Paulo (Observatório Orion).
Todas essas estações usam um instrumental padronizado:
telescópios Meade LX-200 com abertura 12 polegadas
(305 mm) e relação focal f/D 10, (modificada pelo uso
de redutores 3.3), e câmeras CCD SBIG ST7-XME (16
bits, 765 x 510 pixels, tamanho do pixel 9x9 micra),
operando à temperatura de –15 °C. As imagens são feitas
sem filtros, reservando-se o uso dos mesmos para
eventual fotometria de algumas das SN descobertas. A
escala de placa é de cerca de 2 arcsec por pixel e o
campo da imagem, de 25 x 16 arcmin. O tempo de
integração varia entre 45 e 60s, dependendo das
condições do céu e da interferência da Lua. A operação
remota dos telescópios é feita através do software ACP3 e por scripts especialmente desenvolvidos por C.
Jacques e P. Holvorcem para automação e otimização
da produtividade de imageamento. As imagens são
adquiridas pelo software Maxim DL/CCD e
armazenadas no servidor da estação de observação
respectiva.
A magnitude-limite instrumental, em
noites favoráveis, é da ordem de V=18, o que possibilita
a detecção de supernovas a até pouco mais de 100
megaparsecs de distância (cerca de 330 milhões de anosluz).

4.3 - Metodologia: os procedimentos de redução
e análise
Após a aquisição, as imagens obtidas
numa determinada noite serão comparadas pela técnica
de blinking com nossas imagens de acervo e
eventualmente também com as imagens do DSS, ou
POSS (Palomar Observatory Sky Survey). Isto é feito,
via de regra, nas 24 horas posteriores à obtenção da
imagem. Tipicamente, a cada 400 imagens haverá cerca
de dez ou doze com pontos luminosos “suspeitos”. A
detecção de um eventual ponto luminoso que apareça
na imagem adquirida e que não conste das imagens de
acervo ou do DSS pode um primeiro indicador da
ocorrência de uma possível supernova. Porém, apenas
este pontinho não é suficiente! Por recomendação da
União Astronômica Internacional (IAU), existe uma série
de nove procedimentos de checagem que devem ser
observados antes de comunicar a existência de uma
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possível supernova. Entre eles, por exemplo, verifica-se
a possibilidade de artefatos de imagem, tais como hotpixels no chip da CCD, ou raios cósmicos - o que por
sinal é bastante frequente. Mede-se com precisão
astrométrica a posição do ponto luminoso e verifica-se,
pelas efemérides disponíveis nos bancos de dados da
IAU, se ele não é um asteróide eventual. Checa-se, da
mesma forma, se não é uma estrela variável...e assim
por diante, até completar os requisitos solicitados pela
IAU. As imagens são ainda comparadas com todas as
imagens da mesma galáxia existentes nos bancos de
dados disponíveis na Web (como o Aladin/Simbad do
CDS e outros). Caso a “suspeita” passe por todos esses
testes, uma imagem de confirmação será feita na noite
subseqüente. Apenas se esta confirmação se mostrar
positiva é que a notícia da provável descoberta será
enviada por email à IAU para validação. Esta irá
providenciar (usualmente poucos dias após a
comunicação) um espectro da estrela, em qualquer
observatório profissional do mundo, e irá finalmente
validar a descoberta.

magnitude integrada de V=14.6 e dimensões aparentes
1.0 x 0.9 arcmin. Considerando sua velocidade de
recessão (5433 ± 25 km/s) ou seu redshift (0.01812 ±
0.00008), ambos pelos dados do NASA Extragalactic
Database (NED), podemos estimar sua distância como
cerca de 77.6 megaparsecs (ou 253 milhões de anosluz), assumindo um valor de 70 km/s Mpc para a
constante de Hubble.
Infelizmente, nenhum espectro desta SN
foi disponibilizado pela IAU para a identificação de seu
tipo. Podemos, entretanto, derivar sua magnitude absoluta
dos dados fotométricos, obtendo cerca de -17.4. Apesar
de este valor, além da posição da SN (no interior do
disco de ESO 184-7G5 e perto de uma região HII) serem
fortes indicativos de uma SN do Tipo II, uma conclusão
definitiva não pode ser tomada em virtude da ausência
de um espectro.

Supernova 2004cz

5 - Resultados
Nos primeiros dois anos de operação de
nosso programa BRASS, foram efetuadas mais de 60
000 imagens e descobertas doze supernovas. Todas elas,
sem exceção, foram confirmadas e validadas pela IAU,
recebendo os nomes de SN 2004cw, 2004cz, 2004ew,
2005af, 2005al, 2005aw, 2005cb, 2005cn, 2005dn, 2006D,
2006ci e 2006co. Várias delas foram do interesse da
comunidade profissional, gerando posteriores espectros,
trabalhos de pesquisa em grandes observatórios como o
Keck, VLT, Las Campanas e Spitzer Space Telescope,
e citações em papers publicados nas revistas científicas
especializadas. As características de cada uma dessas
supernovas e de suas galáxias-hospedeiras, bem como
as respectivas imagens na ocasião de cada descoberta,
podem ser vistas a seguir.

Supernova 2004cw
Descoberta em 2004 Junho 13.24 TU,
e confirmada através da Circular IAU (IAUC) de
número 8362, a SN 2004cw foi a primeira SN descoberta
pelo grupo. A SN se localizava na galáxia ESO 184G75, mais precisamente em R.A. 19o 30' 57.45" e Dec 53o 32' 28.7". Sua distância ao centro de ESO 184-G75
era de 11".4 W e 8".3
N. Sua magnitude
aparente (sem filtro)
foi estimada como
17.2 na data da
descoberta.
ESO
184-G75 é uma
galáxia espiral da
classe morfológica
SA(r) c, e possui uma
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SN 2004cz, nossa segunda descoberta,
foi encontrada em 2004 Junho 26.33 TU, apenas treze
dias após a descoberta da 2004cw. A confirmação da
IAU veio através da IAUC 8368. A supernova se
localizava na galáxia ESO 407-G09, mais precisamente
em R.A. 23 o 12' 43.22" e Dec -37 o 12' 58.7". Sua
distância ao centro de ESO 407-G09 era de 24".6 W e
30".4 S. Sua magnitude aparente (sem filtro) foi estimada
como 15.0 na data da descoberta; ela era então a
supernova mais brilhante no céu.
ESO 407-G09 é uma galáxia espiral
barrada do tipo SB(s) d, com magnitude integrada de
V=14.7 e dimensões 1.9 x 0.7 arcmin. Considerando sua
velocidade de recessão (1571 ± 10 km/s) ou seu redshift
(0.00524 ± 0.00003), ambos pelos dados do NASA
Extragalactic Database (NED), podemos estimar sua
distância como cerca de 22.4 megaparsecs (ou 73 milhões
de anos-luz), assumindo um valor de 70 km/s Mpc para
a constante de Hubble.
Um espectro de 2004cz, tomado em
Julho 18 por Filippenko, Foley and Pugh, da Universidade
da California em Berkeley (IAUC 8374), demonstrou
que esta supernova era da classe IIP. O espectro mostrou
11

perfis P-Cygni bem desenvolvidos de H, Ca II, Fe II, e
outras espécies. Esse resultado foi muito consistente com
nossos próprios dados fotométricos, que forneceram para
a SN 2004cz uma magnitude absoluta de -16.8 na data
da descoberta (valor este que é típico de uma SN do
Tipo II algumas semanas após a explosão).

Supernova 2004ew

A SN 2004ew, nossa terceira
descoberta, foi encontrada em 2004 Outubro 08.18 TU.
A confirmação da IAU veio através da IAUC 8418. A
supernova se localizava na galáxia ESO 153-G17, mais
precisamente em R.A. 02o 05' 06.17" e Dec -55o 06'
31.6". Sua distância ao centro de ESO 153-G17 era de
5".6 E e 12".1 N. Sua magnitude aparente (sem filtro)
foi estimada como cerca de 18.8 na data da descoberta.
ESO 153-G17 é uma galáxia espiral do
tipo SAB(r), com magnitude integrada de V=12.1 e
dimensões 2.6 x 1.9 arcmin. Considerando sua velocidade
de recessão (6529 ± 10 km/s) ou seu redshift (0.02178 ±
0.00003), ambos pelos dados do NASA Extragalactic
Database (NED), podemos estimar sua distância como
cerca de 93.3 megaparsecs (ou 304 milhões de anosluz), assumindo um valor de 70 km/s Mpc para a
constante de Hubble.
Espectros
da
SN
2004ew
demonstraram que esta era uma supernova do Tipo Ib.
Uma curva de luz em múltiplos comprimentos de onda
está disponível em http://csp1.lco.cl/~cspuser1/images/
OPTICAL_LIGHT_CURVES/SN04ew.html., site do
Carnegie Supernovae Program ( CSP). Desta curva,
além de nossos próprios dados fotométricos, conclui-se
que a SN parece ter tido uma magnitude absoluta de
aproximadamente -17 em sua descoberta.

Supernova 2005af
SN 2005af, nossa quarta descoberta, foi
encontrada em 2005 Fevereiro 08.22 TU. A confirmação
da IAU veio através da IAUC 8482. A supernova se
localizava na galáxia NGC 4945, mais precisamente em
R.A 13o 04' 44.06" e Dec -49o 33' 59.8". Sua distância
ao centro de NGC 4945 era de 407" W e 351" S. Sua
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

magnitude aparente (sem filtro) foi estimada como cerca
de 12.8 na data da descoberta; ela era então a supernova
mais brilhante no céu.
NGC 4945 é uma galáxia muito próxima,
da classe morfológica SB(s)cd, e pertencente ao grupo
de NGC 5128 nas vizinhanças da Via Láctea.
Estimativas recentes de sua distância (ESO) indicam que
ela seja aproximadamente de 4 megaparsec, ou cerca
de 13 milhões de anos-luz. A brilhante magnitude integrada
da galáxia (9.3) e suas grandes dimensões aparentes
(20.0 x 3.8 arcmin) a tornaram um dos alvos favoritos
dos observadores visuais e dos astrofotógrafos do
Hemisfério Sul.
Um espectro da SN 2005af foi tomado
pouco após a descoberta (Fev 12) por Filippenko e Foley,
da Universidade da Califórnia em Berkeley, usando o
telescópio Keck I, de 10m de abertura (IAUC 8484). A
análise do mesmo demonstrou que a supernova pertencia
ao Tipo II, e mostrava perfis P-Cygni bem desenvolvidos
de H, Fe II, Ca II, e outras espécies. A aparência geral
do espectro sugeria que a SN era da subclasse II-P (IIplateau) talvez a 1 mês após sua explosão. Nossas
próprias medidas fotométricas parecem ser consistentes
com essa hipótese: estimamos uma magnitude absoluta
de aproximadamente -15.4 na data da descoberta, o que
indica que a SN deve ter explodido algumas semanas
antes de ter sido descoberta por nosso grupo.

Supernova 2005al
A SN 2005al, nossa quinta descoberta,
foi encontrada em 2005 Fevereiro 24.16 TU, apenas
dezesseis dias após a descoberta da 2005af. A
confirmação da IAU veio através da IAUC 8488. A
supernova se localizava na galáxia NGC 5304, mais
precisamente em R.A 13o 50' 00.33" e Dec -30o 34' 34.2".
Sua distância ao centro de NGC 5304 era de 14".8 W e
12

7".5 N. Sua magnitude aparente (sem filtro) foi estimada
como 15.1 na data da descoberta.
NGC 5304 é uma galáxia austral que
provavelmente pertence ao tipo morfológico E+pec
(apesar de alguns catálogos a listarem como lenticular
S0), possuindo magnitude integrada de V=13.6 e
dimensões 1.5 x 1.0 arcmin. Considerando sua velocidade
de recessão (3718 ± 4 km/s) ou seu redshift (0.01240 ±
0.00001), ambos pelos dados do NASA Extragalactic
Database (NED), podemos estimar sua distância como
cerca de 53.1 megaparsec (ou 173 milhões de anos-luz),
assumindo um valor de 70 km/s Mpc para a constante
de Hubble.
A magnitude absoluta da SN 2005al em
sua descoberta foi calculada com base em nossas
medidas fotométricas, resultando como V= -18.7 (fato
que, conjugado com a classe morfológica de NGC 5304,
indicava claramente que esta SN era muito provavelmente
uma supernova do Tipo Ia, descoberta pouco após sua
explosão. Poucos dias depois (em Fevereiro 28), um
espectro da SN 2005al foi tomado pelo grupo The Nearby
Supernova Factory, usando o telescópio de 2.2m da
Universidade do Havaí (ATEL 430), confirmando que a
supernova era realmente do Tipo Ia, muito provavelmente
logo após o seu máximo.

Supernova 2005aw

40.7 megaparsecs (ou cerca de 133 milhões de anosluz), e a magnitude absoluta da SN em -17.8, assumindo
um valor de 70 km/s Mpc para a constante de Hubble.
Espectros posteriormente disponibilizados pela IAU
permitiram identificar esta SN como sendo do raro Tipo
Ic.

Supernova 2005cb
SN 2005cb, nossa sétima descoberta, foi
encontrada em 2005 Maio 13.22 e confirmada pela IAU
através da IAUC 8530. A supernova se localizava na
galáxia NGC 6753, mais precisamente em A R. 19o11'
23.6" e Dec - 57o 02' 58". Sua distancia ao centro da
galáxia era de 16" W e 19" N e sua magnitude, de 15.6
na data da descoberta.
NGC 6753 é uma galáxia espiral de
classe morfológica SA(r)b. Sua magnitude aparente
integrada atinge 12.0 e suas dimensões são de 2.5 x 2.1
arcmin. Considerando sua velocidade de recessão
medida (3124 ± 26 km/s) e seu redshift (0.01042 ±
0.00009), ambos de acordo com os dados do NED, podese estimar sua distância como cerca de 44.6 megaparsecs
(em torno de 145 milhões de anos-luz), assumindo uma
constante de Hubble de 70 km/s.Mpc.
A magnitude absoluta da SN 2005cb em
sua descoberta foi calculada com base em nossas

A sexta descoberta do programa
BRASS foi a SN 2005aw na galaxia IC 4837A, detetada
em 2005 Março 24.27 e confirmada pela IAU através
da IAUC 8499.
A galáxia IC 4837A é uma espiral do
tipo SA(s) b, localizada em AR 19o 15' 16.2", e Dec -54o
07' 57" (2000.0), com magnitude integrada de 12.5 e
dimensões aparentes de 4.1 x 0.6 arcmin. IC 4837 A
possui uma velocidade de recessão de 2847 km/s e um
redshift 0.00950 (NED).
Considerando esses dados (e mais a
magnitude aparente da SN medida na data da descoberta
em 15.3), pudemos estimar a distância da galáxia em
REA/Brasil - REPORTE Nº 12
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medidas fotométricas e nos dados do NED, resultando
em um valor de Mv = -17.8, que parece bastante
compatível com uma supernova descoberta poucos dias
após sua explosão. Espectros posteriores da SN 2005cb
indicaram que esta era uma supernova do Tipo I b/c.

cerca de 3 (+/- 2) dias após o máximo; a velocidade de
expansão da supernova foi estimada como cerca de 10000
km/s.

Supernova 2005dn

Supernova 2005cn

A SN 2005cn, oitava descoberta do
Projeto BRASS, foi encontrada em uma imagem tomada
em 2005 Junho 19.99 e confirmada pela IAU através da
IAUC 8549. A supernova se localizava na galáxia NGC
5061, mais precisamente em A R. 13o18' 00.46" e Dec 26o 48' 33.1". Sua distância ao centro da galáxia era de
62" W e 103" N e sua magnitude, de 14.6 na data da
descoberta.
NGC 5061 é uma galáxia eliptica de
classe morfológica E0. Sua magnitude aparente integrada
atinge 11.4 e suas dimensões são de 3.5 x 3.0 arcmin.
Considerando sua velocidade de recessão medida (2065
± 46 km/s) e seu redshift (0.00689 ± 0.00015), ambos de
acordo com os dados do NED, podemos estimar sua
distância como cerca de 29.5 megaparsecs (em torno
de 96 milhões de anos-luz), assumindo uma constante
de Hubble de 70 km/s.Mpc.
A magnitude absoluta da SN 2005cn em
sua descoberta foi calculada com base em nossas
medidas fotométricas e nos dados do NED, resultando
em um valor de Mv = -18.0, o que, conjugado ao tipo
morfológico da galáxia hospedeira, parecia bastante
compatível com uma supernova do Tipo Ia descoberta
poucos dias após sua explosão. Com efeito, poucos dias
após a descoberta, em Junho 28.21, M. Modjaz, R.
Kirshner, and P. Challis (Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics), reportaram (CBET 173, IAUC 8553)
um espectro (na faixa de 4500-7400 angstrom) da SN
2005cn, obtido em Junho 28.21 UT por M. Calkins e R.
Hutchins com o telescópio de 1.5-m do F. L. Whipple
Observatory-m telescope (+ FAST), confirmando que
se tratava de uma SN do Tipo Ia, com idade provável de
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

Nona supernova descoberta pelo grupo
desde junho de 2004, a SN 2004dn se situa na galáxia
NGC 6861F, tendo sido descoberta em 2005 Agosto 27.03
UT, em imagens feitas no Observatório CEAMIG-REA
em Belo Horizonte. A confirmação veio através da
Circular numero 8589 da União Astronomica
Internacional, datada de 28/08.05.
NGC 6861F é uma galáxia espiral vista
de perfil, cuja classe morfológica não é consensual
(SBdm, segundo o NED; ou ainda Sc, de acordo com o
Simbad/CDS). A galáxia se localiza em A.R. 20o11’11.8"
, Dec -48 o16’33" (eq. 2000.0) e possui dimensões
aparentes 1.6 x 0.3 arcmin. Sua velocidade de recessão
e seu redshift são estimados respectivamente como 3186
km/s e 0.01063 (NED), o que implica em que sua
distância seja da ordem de 45.5 megaparsec (cerca de
148 milhões de anos-luz), assumindo para a constante
de Hubble o valor de 70 km/s.Mpc. Considerando essa
estimativa de distância e também a magnitude aparente
medida no momento da descoberta (que era de 15.0),
podemos estimar que a magnitude absoluta da SN 2005dn
era de -18.3, o que é compatível com uma supernova a
poucos dias passados de sua explosão. Todavia, não
foram disponibilizados espectros posteriores desta SN
para identificar seu tipo.

Supernova 2006D
A décima supernova pelo grupo foi a
SN 2006 D, na galáxia MCG -01-33-34 (MRK 1337,
IRAS 12499-0930, PGC 043690), que se localiza nas
coordenadas A.R.12 o 52’34.7", Dec -09 o 46’36"
(Equinócio 2000.0). Descobrimos esta SN em 2006
Janeiro 11.19 UT, em imagens feitas no Observatorio
CEAMIG-REA em Belo Horizonte. A confirmação veio
através da Circular numero 8658 da União Astronomica
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Supernova 2006ci

Internacional, datada de 13/01/06. Referencias
posteriores: CBET 362, CBET 366, ATEL 689.
MCG -01-33-34 é uma galáxia espiral
de classe morfológica SAB(s)ab pec? segundo o NASA
Extragalactic Database (NED), com dimensões
aparentes 1.2 x 0.8 arcmin - ou seja, quase “face-on”.
Sua velocidade de recessão e seu redshift são estimados
respectivamente como (2556 ± 5) km/s e (0.00853 ±
0.00002) (ambas pelo NED), o que implica em que sua
distância seja da ordem de 36.5 megaparsec (cerca de
119 milhões de anos-luz), se assumirmos para a constante
de Hubble o valor de 70 km/s.Mpc. Considerando essa
estimativa de distância e também a magnitude aparente
que medimos no momento da descoberta (que era de V
= 15.5), pudemos estimar a magnitude absoluta da SN
2006D como -17.3.
A localização precisa (astrométrica) da
SN 2006 D é: Ascensão Reta 12h52m33.94s, Declinação
- 09d46m30.8s (2000.0). Offset de 13" W e 5.5" N, em
relação ao centro de MCG 01-33-34.
Subsequentemente à nossa descoberta,
um espectro obtido na banda de 320 - 1000 nm em
Janeiro 14.6 UT, feito pelo grupo de busca de SN Nearby
Supernovae Factory (NSF), usando o telescópio de 2,2
metros da University of Hawaii, revelou que a SN 2006D
era uma supernova do Tipo Ia cerca de uma semana
antes do máximo, o que a tornava portanto especialmente
peculiar e merecedora de monitoramento fotométrico,
espectroscópico e espectropolarimétrico continuado nos
dias seguintes à descoberta. O espectro obtido
demonstrou claramente a assinatura do carbono, com
linhas marcantes em C II 657.8 nm - além de C II 426.7,
472.0 e 723.3 nm, estimando-se pelo desvio Doppler a
velocidade de expansão como cerca de 12 000 km/s. As
primeiras medidas pós-descoberta efetuadas pelo
BRASS indicaram um abrilhantamento as estrela da
ordem de 1.3 magnitudes em cinco dias. Um artigo
específico sobre os dados obtidos para esta rara
supernova pré-máximo está disponível no presente
Reporte REA.
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A décima-primeira supernova pelo
grupo foi a SN 2006ci, na galáxia ESO 182-010, nas
coordenadas A.R.18 o18’28.67", Dec -54 o41’45.6"
(Equinócio 2000.0). A SN foi descoberta em 2006 Maio
18.20 UT, em imagens feitas no Observatorio CEAMIGREA em Belo Horizonte. A confirmação veio através
da CBET 513 e a Circular 8713 da IAU.
ESO 182-010 é uma galaxia espiral da
classe morfologica SAB(r)bc. Segundo o NASA
Extragalactic Database (NED), sua velocidade de
recessão e seu redshift são estimados respectivamente
como 3549 km/s e 0.011838, o que implica em que sua
distância seja da ordem de 50.7 megaparsec (cerca de
165 milhões de anos-luz), se assumirmos para a constante
de Hubble o valor de 70 km/s.Mpc. Considerando essa
estimativa de distância e também a magnitude aparente
medida no momento da descoberta (que era de V = 15.1),
pudemos estimar a magnitude absoluta da SN 2006ci
como -18.8. Espectros posteriores disponibilizados pela
IAU indicaram que esta era uma SN do Tipo II.

Supernova 2006co
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A décima-segunda supernova
descoberta pelo grupo BRASS foi a SN 2006co,
localizada na galáxia ESO 323-G25, em coordenadas
A.R.12o52’40".93, Dec -39o01’48".9 (Equinócio 2000.0).
Esta supernova foi descoberta em 2006 Maio 27.10 UT,
em imagens feitas no Observatorio CEAMIG-REA em
Belo Horizonte. A confirmação veio através da CBET
523 e da Circular 8716 da IAU.
ESO 323-G25 é uma galaxia espiral da
classe morfologica SA(rs)b. Segundo o NASA
Extragalactic Database (NED), sua velocidade de
recessão e seu redshift são estimados respectivamente
como 4229 ± 8 km/s e 0.01411 ± 0.00003, o que implica
em que sua distância seja da ordem de 60.4 megaparsec
(cerca de 197 milhões de anos-luz), se assumirmos para
a constante de Hubble o valor de 70 km/s.Mpc.
Considerando essa estimativa de distância e também a
magnitude aparente medida no momento da descoberta
(que era de V = 16.0), pudemos estimar a magnitude
absoluta da SN 2006co como sendo -18.2. Os espectros
tomados após a descoberta demonstraram que esta era
provavelmente uma SN do Tipo II.

6 - Referências:
(1)Chassagne, R. : www.astrosurf.com/
chassagne/
(2)ISN (International Supernovae
Network): www.supernovae.net/isn.htm
(3) Cappellaro et al, The Rate of
Supernovae, Part I, A&A 268: 472-482, 1993
(4) Cappellaro et al, The Rate of
Supernovae, Part II, A&A 273: 383-392, 1993
(5) Cappellaro et al, The Rate of
Supernovae from the combined sample of five
searches,A&A322:431-441,1997
(6) Cappellaro, E., The Rate of
Supernovae, Mem.Soc.Astron.Ital.,72:863-866,2001
(7) Tammann, Löffler, Schröder, The
Galactic Supernovae Rate, ApJS 92: 487-493, 1994
(8) Van den Bergh, Li and Filipenko,
Classifications of Host Galaxies of Supernovae, arXiv :
astro-ph/0204298 v1, 2002
(9) IAU Circulars: # 8362, 8368, 8374,
8418, 8482, 8484, 8488, 8499, 8530, 8549, 8533, 8659,
8713, 8716, CBET 173, 362, 366, 513, 523, ATEL 430,
689
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SN 2006D: Uma supernova pré-máximo
T. A .Napoleão, C. Jacques, E. Pimentel, C. Colesanti - REA/Brasil
Décima supernova descoberta pelo
grupo BRASS (Brazilian Supernovae Search), a SN
2006D foi identificada por nós em 2006 Janeiro 11.19
UT, e confirmada dois dias após pela União Astronômica
Internacional, através da Circular 8658. Esta supernova
se encontrava na galáxia MCG 01-33-34 (também
denominada MRK 1337, IRAS 12499-0930, PGC
043690), e localizada nas coordenadas: A. R.
12h52m34.7s e Dec -09d46m36s (Equinócio 2000.0).
A galáxia MCG 01-33-34 é uma espiral
de classe morfológica SAB(s)ab pec? segundo o banco
de dados NASA Extragalactic Database (NED), com
dimensões aparentes 1.2 x 0.8 arcmin - ou seja, vista
quase “face-on”. Sua velocidade de recessão e seu
redshift são estimados pelo NED respectivamente como
(2556 ± 5) km/s e (0.00853 ± 0.00002), o que implica
em que sua distância seja da ordem de 36.5 megaparsec,
se assumirmos para a constante de Hubble o valor de 70
km/s.Mpc. Considerando essa estimativa de distância e
também a magnitude aparente que medimos no momento
da descoberta (V = 15.5), pudemos estimar a magnitude
absoluta da SN 2006D como -17.3.
Os fatos que tornariam a SN2006D de
interesse especial se tornaram conhecidos pouco após
nossa descoberta. Apenas um dia depois da confirmação
da IAU, um espectro obtido na banda de 320 - 1000 nm
em Janeiro 14.6 UT, feito pelo grupo profissional de busca
de supernovas Nearby Supernovae Factory (NSF),
usando o telescópio de 2,2 metros da University of
Hawaii, revelou que a SN 2006D era uma supernova do
Tipo Ia , descoberta cerca de uma semana antes do seu
máximo. Apenas um por cento das supernovas
descobertas a cada ano apresentam esta peculiaridade.
O comunicado da NSF (ATEL 689)
especificava que estas características a tornavam
especialmente peculiar e merecedora de monitoramento
fotométrico, espectroscópico e espectropolarimétrico
continuado. Os espectros obtidos pelo grupo profissional
demonstraram claramente a assinatura do carbono, com
linhas marcantes em C II 657.8 nm - além de C II 426.7,
472.0 e 723.3 nm, estimando-se pelo desvio Doppler a
velocidade de expansão como cerca de 12 000 km/s.
Este monitoramento passou a ser
efetuado por uma série de instituições (amadoras e
profissionais), incluindo o próprio BRASS, astrônomos
amadores franceses, o Carnegie Supernovae Program
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

SN 2006D; imagem de descoberta (BRASS)

Imagem de acervo pré-descoberta (BRASS

SN 2006D em seu máximo. Imagem do CSP (Las
Campanas, Chile)

(CSP), e várias universidades e grandes observatórios
em diversas partes do mundo. Como parte desse esforço,
alguns dos primeiros resultados observacionais já podem
ser agora divulgados.
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supernova do Tipo Ia, e
significa uma luminosidade
equivalente a cerca de 3.6
bilhões de vezes a
luminosidade solar na fase
do máximo.

Evolução de brilho da SN 2006D em Janeiro 11, Janeiro 13 e Janeiro

Idem para as datas de Janeiro 19, Janeiro 23 e Janeiro 27, 2006.

Após 30
dias do máximo, a SN
2006D mostrava um
decaimento total de 1.8
magnitudes. Esta taxa de
decaimento é consistente
com Barbon et al 1973 (5).
Na curva de luz do CSP
notou-se claramente o
fenômeno de excesso em
R/IR característico das
SN Tipo Ia, que é também
perceptível em nossa
curva de luz, a partir de
DJ
2453770
aproximadamente.

Referências:
(1) IAU
Circular 8658
( 2 )
CBET 362, CBET 366,
ATEL 689

Idem para as datas de Fevereiro 21, Março 22 e Abril 01, 2006.

As primeiras medidas fotométricas CR
efetuadas pelo BRASS logo após a descoberta indicaram
um imediato e surpreendente abrilhantamento da estrela,
da ordem de 0.8 magnitudes em cinco dias apenas. Nas
semanas seguintes, nossas medidas continuaram. Uma
primeira idéia da evolução da magnitude da estrela nesse
período pode ser obtida pela simples observação da
sequência de imagens abaixo (BRASS):

(3) Barbon, Ciatti, Rosino, On The Light
Curves of Type Ia SN, A&Ap 25, 241 (1973)
(4) Website do projeto BRASS:
www.brass.astrodatabase.net
Program:

(5) Website do Carnegie Supernovae
http://csp1.lco.cl/~cpuser1/CSP.html

Nossa curva de luz completa, cobrindo
mais de três meses após a explosão e construída com
precisão fotométrica de ± 0.1 mag,
pode ser vista abaixo. Cálculos nela
baseados indicaram que o máximo foi
atingido em DJ 2453758.81223 (23 de
janeiro de 2006), perfeitamente
consistente com as previsões de ATEL
689 e também com a curva de luz
UBVRI construída pelo Carnegie
Supernovae Program (disponível no
Website do CSP).
Com base em nossa
curva de luz, pudemos estimar a
magnitude aparente CCD(CR) no
máximo como 13.9, o que corresponde
a uma magnitude absoluta de -19.1.
Este valor é absolutamente compatível
com o que se pode esperar de uma
REA/Brasil - REPORTE Nº 12
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Do Desenho à LUA
Juan Miguel Hodar Muñoz - REA/Brasil - SP
Introdução
Neste trabalho, quero apresentar aos
colegas do REA uma experiência de descobrimento dos
detalhes lunares que tive quando decidí começar a
desenhar esboços da nossa Bela Lua. O objetivo do
trabalho é tentar induzir a outros a esta arte que
alternativamente à fotografia, consegue colocar o estudo
lunar ao alcance de qualquer pessoa com um mínimo de
recursos.
Dei este título ao trabalho porque ao
desenhar, começamos a transferir para no papel, a luz,
sombra e detalhes que observamos através do telescópio.
Num início, sem considerar que são detalhes da lua.
Chega um momento em que percebemos que estamos
fazendo errado. O que estamos colocando no papel, não
são matizes de sombras e luz que estamos captando e
sim detalhes da Lua, e que se faz um dever entender o
que estamos fazendo, num nível mínimo que seja, com o
qual enriquecemos imensamente o prazer da observação
e da atividade do desenho.

1.

Desenhar Lua é a mesma coisa que
tocar a gaita. A lua para nós é cinza, as notas musicais
com graus que vão de cinza absoluto, preto até o branco.
Elguer, um estudioso lunar propus uma
divisão da luminosidade do albedo lunar em 11 degraus,
correspondendo o número 10 (dez) para o branco e o
número 0 (zero) para o preto absoluto. Eu uso uma regra
nemotécnica para lembrar: 0 corresponde a 0% de
branco, isto é, preto, e 10 corresponde a 100% de branco,
isto é, branco.
Estes degraus correspondem então a
nossa “escala musical” no desenho lunar. Quando
aplicamos no papel os diversos degraus de cinza
observados, obtemos o esboço que desejamos daquilo
que estamos observando.

ESCALA DE ELGER

O Desenho

Em primeiro lugar, falaremos sobre o
desenho como arte pura. Algumas de suas nuances e
dicas.
O desenho a mão é uma arte. Pode ser
ensinada e aprendida no nível que queremos. Algumas
pessoas nascem com mais aptidões que outras e
sobressaem neste campo, lembremos dos grandes
artistas, da Vinci, Picasso, e muitos outros.
Mas espera ai! Para
Aprendi a tocar gaita de boca (ou
harmónica) quando tinha 8 anos. Meu primo Sergio me
ensinou a tocar “Oh Susana”, aquele country americano,
e percebi que podia tocar outras músicas depois de ouvílas, tinha “ouvido”. Na gaita, temos vários orifícios por
onde sopramos ou aspiramos para obter a nota desejada.
Depois de certa experiência, nossa boca vai
instintivamente até o local certo que fornecerá a nota
musical que nosso cérebro está “escutando”. Assim
podemos tocar “Ave Maria” ou “Asa Branca” ou
qualquer outra música que queremos.

REA/Brasil - REPORTE Nº 12
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E como conseguimos estas “notas
musicais”? Estas tonalidades de cinza?
Através de PRESSÃO que exercemos
no lápis.

A luz solar quando inclinada como na
figura, ilumina um alado da borda, deixando a oposta na
sombra. A própria borda forma uma sombra na parte
interior que vai variando conforme a geometria do buraco,
isto produz uma sombra na maioria das vezes do tipo
elíptica. O terreno em volta normalmente fica numa
tonalidade mais clara pois pela irregularidade do solo lunar
são sombras menores alternadas por zonas iluminadas
também menores. Pela distância vemos isto como cinza.
Ao colocarmos este jogo de luz e sombra no papel,
teremos o sentido da profundidade que nos permite
representar o detalhe com todo seu realismo.

2.
Quanto mais pressão aplicada, mais
preta a linha que fazemos. E este é o processo que
devemos praticar. Reproduzimos a tonalidade de cinza
através de pressão com o lápis.

Vamos desenhar?

Então, vamos praticar um pouco antes
de entrar na Lua. Pegue um pedaço de papel e lápis...
tente reproduzir estes objetos por um instante.

No mercado existe uma série de lápis
com diferentes durezas no grafite, que permitem obter
tonalidades mais escuras sem pressionar tanto o grafite
contra o papel. O lápis tipo B , do Nº 2 e o 6B são
suficientes para qualquer desenho lunar..
Quem gosta de pintar com óleo ou outros
meios, obtém os graus misturando a tinta branca e preta
em proporções diferentes. Quem pinta com tinta
Nanquim, o faz através de diluição com solvente.

3.

A LUA

Assim que ocorreu comigo. Comecei a
desenhar luz e sombra que observava através do
telescópio, mas isso não me deixou satisfeito, não senhor.
Eu queria entender o que estava
desenhando, o porque a luz estava de um lado e em uma
figura parecida, a luz estava do outro lado (um buraco,
uma montanha). Então comecei a estudar...

É importante o treino, porque assim
vamos adquirindo a experiência necessária para colocar
no papel a tonalidade do cinza que desejamos.
Os detalhes lunares são muitos. Para
ilustração, escolheremos uma cratera comum para
demonstrar o significado que devemos dar à luz e sombra
e entender melhor o que estamos transferindo ao papel
quando fazemos um esboço lunar.
Em primeiro lugar, a cratera é um
afundamento da superfície, provocado por diversos
mecanismos que veremos mais tarde. Normalmente as
bordas são mais levantadas que o terreno em redor.
Isto provoca uma série de tonalidades
de luz e sombra que observamos.
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

Aprendi por exemplo, que todos os
relevos lunares são resultado de 4 processos que atuaram
no passado, que ainda atuam e que atuarão no futuro,
influindo na forma que nos apresenta.
Alguns processos foram muito intensos
no passado, tanto que em poucos milhões de anos
modificaram totalmente a face lunar, esses processos já
quase não acontecem, mas não sumiram totalmente.
Muitos colegas têm sido testemunhas de
algumas destas ocorrências.
Impactos, que encheram a lua de
cicatrizes, formaram montanhas, crateras;
Vulcanismo, onde o calor gerado pelo
decaimento radioativo dos componentes da lua formou
grandes inundações de lava quente que fluía pela
superfície com a velocidade de água corrente. Grandes
20

PROCESSOS LUNARES

•

Crateras de Impacto – Ejeta a milhares de km de
distância, formaram até cadeias de montanhas
(Montes Alpes);

•
•

Vulcanismo – (maria, sinus, sinus, lacus, etc.);

•

Erosão – Bombardeio de micro-metoritos, vento
solar, etc.

Tectonismo – (Deformações verticais, horizontaisRima, dome, etc.);

áreas de lava nivelaram para sempre crateras formadas,
formaram Mares ou Maria.
Tectonismo, àquelas deformações
provocadas pelas tensões que deformaram ainda mais a
superfície, formando vales, montanhas, dorsa, rimae, etc.
E por último, a erosão. Não devido a
ventos, como ocorre na Terra, ou Marte, visto que a
atmosfera da lua é tênue demais para produzir algum
efeito e sim a provocada por micrometeoritos, pelo vento
solar, e que vai inexoravelmente alterando a superfície
ao longo dos milhares de séculos.
Estes processos sucederam-se ao longo
de bilhões de anos.
Depois que a Lua se formou, quando
um grande planeta do tamanho de Marte, bateu de raspão
com a Terra arrancou um enorme pedaço que depois de
ficar girando no espaço, aglomerou-se devido à ação
gravitacional, e formou a lua primordial, isto há uns 5
bilhões de anos, quando nossa terra estava se formando
também.

Depois veio o período Nectariano, que
foi caracterizado por impactos um pouco menores e mais
esparsos,
neste período LUNARES
entre 3,91 e 3,85 bilhões de anos
PROCESSOS
atrás, formaram-se bacias de Mare Crisium, Serenitatis,
as crateras de Gauss e Clavius, por exemplo.

•

Lá entre
até 3,2 bilhões
de anos
Crateras
de3,84
Impacto
– Ejeta
atrás, identificou-se o período Imbriumniano,
caracterizada
por impactos
menores e menos
a milhares
de ainda
km de
freqüentes, que também teve atividade vulcânica intensa,
distância,
até todas
criaram-se
enormes riosformaram
de lava que inundaram
as áreas baixas, enchendo crateras e as bacias formadas
cadeias de montanhas
nos períodos anteriores, formando os mares que
conhecemos
hoje. Alpes);
Ainda ocorreram impactos que
(Montes
criaram crateras como Plato, Cassini, Arzaquel, Petavius
e muitos
outros.
Vulcanismo
– (maria, sinus,

•

3,1 a 1,1 bilhões de anos atrás teve
sinus,Entre
lacus,
etc.);
um período mais calmo, conhecido por período
Erastotenico, onde se formaram mais algumas crateras
Tectonismo
(Deformações
de impacto,
como Hausen, –
Erastóstenes,
etc., também
caracterizado por um vulcanismo moderado, formaramverticais, horizontais- Rima,
se muitos domos, como os de Marius, e outros.

•

dome,Por
etc.);
fim um período mais calmo ainda,

•

chamado de Coperniciano, onde se formaram as crateras
Erosão como
– Bombardeio
mais “modernas”,
Copérnico, Tycho, de
que ainda
são jovens. Quando vemos uma fotografia ou uma
micro-metoritos,
vento
paisagem
lunar, estamos vendo muitos
destas formações
lunares,
se queremos
solar,
etc. desenhar uma paisagem lunar,
estaremos desenhando inexoravelmente várias destas
formações. Vamos conhecê-las então, suas origens, suas
características.

Catena, catenae
Crater, craters
Dorsum, dorsa
Lacus
Mare, maria
Mons, montes
Oceanus
Palus, paludes
Planitia, planitiae
Promontorium, promontoria
Rima, rimae
Rupes, rupçs
Sinus, sinûs
Vallis, valles
Dome, Domes

Depois desta fase, ocorreram intensos
bombardeios por grandes asteróides e meteoros, criando
grandes bacias de impacto, como Grimaldi, Fecundidatis,
Nubium, Janssen. Isto ocorreu entre 4,3 e 3,9 bilhões de
anos atrás. A este período foi dado o nome de época
Pre-Nectariana, relacionando-a ao aparecimento do
impacto que criou a bacia Nectaris.

Catena:
“Corrente”de crateras, formando
uma espécie de contas de terço. Poderiam ser
causadas por um meteorito que antes de cair
fragmentou-se em muitos outros de menor tamanho
ou pelo efeito de ejecta, isto é, material fragmentado
que foi expulso de uma cratera e que voltou a cair
em alta velocidade na superfície lunar depois de ter
atingido grande altura.
REA/Brasil - REPORTE Nº 12
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Bullialdus
Catena Davy
Crateras:
Formações mais familiares para quem
observa a lua.
A formação das crateras se atribuem a
dois mecanismos, impacto de meteoritos ou corpos de
grande tamanho, no caso das grandes bacias.
Quando as crateras são maiores que
certo diâmetro, o mecanismo do impacto cria uma
elevação no centro, às vezes picos isolados e em outras,
cadeias de montanhas com diversas configurações,
resultado da dinâmica do impacto. Este tipo de cratera
está normalmente rodeado de material ejetado no
impacto, formando uma espécie de aureola em redor.
Crateras mais recentes, como Tycho, Kepler possuem
ainda sistemas de raios de material mais claro e que a
erosão ainda não escureceu.

As crateras na sua maioria possuem
lava no interior, provocada pela própria fusão do material
pela energia do impacto.
Muitas crateras têm no seu interior, lava
gerada no período vulcânico, muito depois que a cratera
foi formada. Caso por exemplo, dos mares, oceano e
outras crateras de diferentes tamanhos e épocas.

Crateras Cheias de Lava

Archimedes
Humboldt

As crateras menores não possuem pico
central.
Algumas crateras cheias de lava se
caracterizam por fundos escuros e outras por fundos
claros. Alguns geólogos lunares acreditam que as crateras
mais claras têm enchimento proveniente de ejetas, como
a cratera Ptolemaeus e as outras têm fundo de origem
vulcânica, como Plato.
Crateras de Fundo Claro e Escuro

Santos Dumont

Ptolemaeus
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Plato
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Crateras-buraco
são
crateras
provenientes de afundamentos da superfície. Não tem a
característica das crateras de impacto. Muitas vezes
estão associadas a falhas geológicas, o que dá reforço à
hipótese de origem vulcânica, onde túneis de lava
cederam, e deixaram estas pegadas.

Crateras secundárias são aquelas
formadas pelo material ejetado do local do impacto e
que atingiu novamente a superfície lunar vizinha à cratera
principal, normalmente forma as catenas que já
detalhamos.
Crateras secundárias

Crateras - buraco

Copernic

Hyginus

Vallis Schroter
Crateras de topo, onde crateras estão
no topo de uma elevação da superfície, um dia estes
foram vulcões ativos.
Crateras de topo

Crateras ovaladas, acredita-se que
sejam crateras formadas por impactos a pequeno ângulo
com a superfície. Alguns selenôgrafos afirmam a
hipótese de serem causados por dois impactos muito
próximos um do outro em época muito antiga e que o
vulcanismo e a erosão os fundiu em um só.
Crateras Ovais

Van de Graaff

Daniell
Crateras duplas, crateras formadas por
dois meteoros associados e que impactaram ao mesmo
tempo a superfície lunar. No caso do Messier, a
combinação do impacto foi de tal natureza que a ejeta
foi direcionada, ficando um detalhe altamente
interessante de observar.
Crateras Duplas

Craterlets, normalmente associados a
domos, são de diámetro pequeno, mas muito profundos,
por ex. o Newton tem mais de 7 km de profundidade.
Os craterlets isolados acredita-se serem de origem
vulcânico.
Craterlets

Newton

Messier
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

Ritter e Sabine

Schiller

Beer e Feuillé

São áreas levantadas em relação ao solo
vizinho, de largura estreita, de 5 a 10 km e altura não
maior que alguma centena de metros e muito compridos,
chegando a centenas de km. Encontram-se nas regiões
de mares mas também em regiões montanhosas. Nos
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mares a tendência é ficar na beirada e mais ou menos
paralelos a seus limites. Acredita-se que sua formação
é tectônica devido a forças de compressão geradas no
resfriamento do magma. Para observar bem, é
necessário procurar na região do terminador.

Mons, montes

Dorsum, dorsa

Lacus (lagos), pequena áreas
distribuídas nos continentes lunares, cheios de lava,
sugerindo pequenos mares.
Lacus

Mare (Mar), grandes áreas na maioria
de contorno circular, inundada de lava. Originadas na
sua maior parte por grandes bacias de impacto que
ocorreram logo nos primeiros períodos da vida lunar.
Foram chamadas de mares pelos povos antigos, pensando
que eram como os mares da terra, cheios de água. Visto
da terra a olho nu são as regiões mais escuras.
Mare, Maria

Oceanus (oceano), grande extensão
lunar cheia de lava. Formada no período vulcânico da
Lua.
Oceanus

Palus (Pântano), formações muito
antigas e erodidas, inundadas de lava.
Palus, Palude

Palus Putredinis
Planitia (planícia), região plana.
Mons (montanhas), picos que em forma
isolada (mons), ou formando cadeias montanhosas
(montes) encontramos em todo lugar da Lua. Também
formando este detalhe lunar encontramos o promontorium
(promontorio), cabos lunares, e o rupes, que caracteriza
as escarpes, ou falhas da superfície lunar com um lado
mais alto que outro, formando uma espécie de fratura.
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Planitia
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Rima, formações sinuosas existentes
nos mares, são de origem vulcânica. Formaram-se
quando túneis subterrâneos de lava sofreram colapso.
Rima, rimae

Rima Ariadaeus

Dome (domo), formação montanhosa
com pequena inclinação (< 10º) e pouco elevada.
Raramente ultrapassa os 1000 m. Seu diâmetro não é
maior de 7 km. Atribue-se origem vulcânica, semelhante
aos vulcões terrestres, alguns tem cratera (caldeira) no
topo. Outros aparentemente são o abultamento da crosta
lunar devido a vulcanismo interno, como bolhas. São
detalhes muito estudados por associações lunares no
mundo todo.
Dome, Domes

Rupes, terrenos em
declive, tipo talude, que comunicam
duas áreas adjacentes com diferença
de altura. Rupes Recta tem 130 km
de comprimento com uma diferença
de 300 m entre um lado e outro.
São muito estreitas e
muito cumpridas. São falhas
tectônicas.
Rupes, rupes
Sinus (golfo), são entradas dos mares
na região continental.
Sinus

Dome Mairan

Domes Marius

Com isto encerramos este trabalho,
esperando ter trazido um pouquinho da Lua que temos
descoberto ao querer desenhar e a nossa curiosidade
nos perguntou...o que estamos desenhando ??

Bibliografia
Nasa
Jérôme Grenier
REA - Seção Lunar

Vallis (Vale), formações rectilíneas e
sinuosas, causadas por impactos , afundamentos da
superfície lunar ou por movimentos tectônicos. A maioria
se concentra nas terras centrais.
Vallis, valles

REA/Brasil - REPORTE Nº 12
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O ECLIPSE TOTAL DO SOL DE 29 DE
MARÇO DE 2006
Antônio Rosa Campos - REA/MG - CEAMIG
1.

Introdução

Trata o presente texto apresentar as
atividades observacionais e principais registros realizados
pela Equipe Técnica do Centro de Estudos Astronômicos
de Minas Gerais e Rede de Astronomia Observacional,
durante o Eclipse Total do Sol, de acordo com o previsto
no Projeto Observacional do Eclipse Total do Sol 29
março de 2006 do CEAMIG; cuja região central da
estreita faixa de totalidade no continente sul-americano,
ocorreu entre os municípios de Nísia Floresta e Tibau do
Sul no estado do Rio Grande do Norte.
É imperativo que aqui citemos o
inexeqüível apoio a esta Equipe de Observadores dado
pela ANRA - Associação Norte-rio-grandense de
Astronomia, sem a menor dúvida, condição “sine-quanon” ao sucesso de toda jornada.

2.

Planejamento

A dinâmica que envolve a ocorrência
de um eclipse total do Sol já é por demais conhecida
mas talvez, o que chama atenção para este eclipse de
29 de março de 2006 observado em terras potiguar, seja
o excepcional nível de observadores envolvidos e as
diversas fases de sua consecução.
Em 29 e 30 de outubro de 2005, fora
realizada uma viagem até a cidade de Natal - RN, com
a finalidade de realizar um reconhecimento da capital
potiguar e sua infra-estrutura logística. Em Belo
Horizonte, foi elaborada uma apresentação entitulada
“Eclipse Total do Sol” aos associados do CEAMIG com
o objetivo de motivação a realização de viagem para
observações do Eclipse; dentro desse quadro, foi realizado
em 19/11/2005 na sede social do CEAMIG em Belo
Horizonte, palestra a qual na participação de diversos
associados e convidados, foram iniciados contatos com
agentes de viagem para que fosse possível uma
atualização de preços.
Em 24 de novembro, circulou na lista
ceamig@yahoogrupos, mensagem aos demais
associados com a finalidade de saber o quantitativo de
associados gostariam de participar desse
empreendimento.
Em 15/12/2005 foi elaborado o Projeto
Observacional do Eclipse Total do Sol 29 de Março 2006
que aprovado, foi apresentado a ANRA e ao Prof.
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

Marcomede Rangel Nunes, em reunião ocorrida em 27/
12/2005 na sala da Assessoria de Comunicação e
Difusão do ONRJ.
Em 26 de janeiro de 2006, foi recebido
e-mail de Tasso Augusto Napoleão expedido em 21/01/
2006, informando que gostaria de se juntar à Equipe
Técnica, Em 05/02/2006, foi realizada a 1ª Reunião
Técnica visando apresentação do Projeto Observacional
do CEAMIG, onde começou-se e ter uma visibilidade de
um possível local localizado no distrito de Barra de
Tabatinga ou mais precisamente “O Mirante dos
Golfinhos”.
Em nova reunião agendada para o dia
18/02/2006, foram definidos os equipamentos e demais
itens necessários a logística e apoio as observações,
sendo que na última reunião em 04/03/2006, um dia
extremamente decisivo e frutífero para a concretização
desta fase dos trabalhos; aderiram a idéia em viajar e
juntaram-se ao grupo os seguintes observadores: Antônio
Claret de Souza Lopes; Carlos Magno Furtado Mourão
e José Carlos Diniz.
Oportuno ainda enfatizar que fora
agendada para a segunda feira 27/03/06 já em Natal, a
última Reunião Técnica com todos da Equipe Técnica
do CEAMIG, REA e os demais participantes que
desejavam seguir para Barra de Tabatinga.

3.

Da Equipe Técnica

A Equipe de membros do CEAMIG e
da REA (aqui elencados) denominada “Equipe Técnica”
com seus respectivos batismos e trigramas para
desempenho das mais variadas tarefas, foram compostas
dos seguintes observadores:
OBSERVADOR
Alcione Anunciação Caetano Lobão Veras
Antônio Claret de Souza Lopes
Antônio Rosa Campos
Breno de Castro Campos
Cláudia Moreira dos Santos
Carlos Magno Furtado Mourão
Cristóvão Jacques Lage de Faria
José Carlos Diniz
Tasso Augusto Napoleão
Kleber Ribeiro dos Santos

TRIGRAMA
AAV
ACL
ARC
BCC
CMS
CMF
CJF
JCD
TAN
KRS
Tabela. 1
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4.
Da Escolha do Posto Observacional
a Reunião Técnica
Com a maioria dos observadores
reunidos em Natal, foram iniciados os trabalhos de
reconhecimento de área visando localização por via
terrestre das coordenadas da linha central do Eclipse,
levantamento dos possíveis pontos de observação,
medição de tempo e distância de Natal a Nísia Floresta
(Barra de Tabatinga) bem como também o melhor acesso
rodoviário possível.
Domingo 26/03/2006 após o café da
manhã, os observadores Antônio Claret de Souza Lopes,
Antônio Rosa Campos, Carlos Magno Furtado Mourão,
Cristóvão Jacques Lage de Faria, José Carlos Diniz e
Kleber Ribeiro dos Santos da Equipe Técnica, colocaram
em prática o que havia acordado por e-mails, a
localização por via terrestre das coordenadas da linha
central do Eclipse. Isso foi possível e facilmente obtido
através da aplicação de um GPS Magellan 2000, PN
62010.
Abaixo listadas, as coordenadas
computadas.
Tabela 2 - Estudos das Coordenadas de Latitude
e Longitude realizadas em Nísia Floresta / Barra
de Tabatinga – Domingo 26/03/06
Registro GPS H (TL) Lat
PJTO HCV

00:00

Long

06º.04':00S 035º06':00W

Alt Local
50

REA/RJ

acesso a praia, foi tomada ainda a direção sul
encontrando a Praia da Barreta. Ali seria a segunda
opção como um possível posto observacional.
Em 27/03/2006, após a chegada em
Natal dos últimos observadores, foi agendada para aquela
mesma noite as 18:30 a última Reunião Técnica no
refeitório do Turis Praia Hotel.
Nesta reunião sabedor do quantitativo
de pessoas que seriam apoiadas, cientes dos
acontecimentos que norteavam a expedição e as
condições meteorológicas que poderíamos ter, coube ao
representante do CEAMIG e também da REA/Brasil,
Antônio Rosa Campos coordenar a reunião que naquela
oportunidade foi crucial a realização dos trabalhos
observacionais.
Por solicitação de Tasso Napoleão e
Walace Fernando Neves, novamente foi verificado na
terça-feira pela manhã, os postos observacionais
selecionados bem como nova visita a Linha Central do
Eclipse com a finalidade de certificar se não havia de
fato nenhum acesso ou visibilidade da linha oceânica
daquele ponto observacional, o que realmente não existia.
Vejamos os dados de coordenas obtidos nesta segunda
e derradeira visita.
Tabela 3 - Estudos das Coordenadas de Latitude
e Longitude realizadas em Nísia Floresta / Barra
de Tabatinga – Terça-feira 28/03/06.
Registro GPS H (TL) Lat

Long

Alt

Local

BCK30
10:02 06º.03':19S 035º06':19W
estrada mais próximo a Linha Central do Eclipse.

361 Ponto

da

BCK29
10:12 06º.03':18S 035º06':19W
estrada mais próximo a Linha Central do Eclipse.

218 Ponto

da

BCK28
10:15 06º.03':18S 035º06':19W
estrada mais próximo a Linha Central do Eclipse.

140 Ponto

da

A2
10:15 06º.03':18S 035º06':19W
Golfinhos / Dificuldades para vender facilidades

148 Mirante dos

BCK27
10:23 06º.03':11S 035º06':27W
Mirante dos Golfinhos

140 50 mts N do

BCK26
10:31 06º.03':10S 035º06':28W
Mirante dos Golfinhos

98

50 mts N do

BCK15
08:33 05º.51':07S 035º12':15W 4 5 Praia
da
Barreta - Ponto Bravo - Pequena elevação entre a praia e o
estacionamento.

BCK25
10:31 06º.03':11S 035º06':27W
Mirante dos Golfinhos

98

50 mts N do

BCK14
08:34 05º.51':06S 035º12':17W 4 5 Praia
Barreta - Ponto Bravo - Pedras próximo a linha d’ água.

da

BCK24
10:41 05º.59':54S 035º06':48W
estrada mais próximo a Linha Central do Eclipse

91

Ponto

da

BCK13
08:36 05º.51':05S 035º12':17W 117 Praia
Barreta - Ponto Bravo - Pedras próximo a linha d’ água.

da

BCK23
10:51 05º.57':52S 035º08':45W
estrada mais próximo a Linha Central do Eclipse

-90 Ponto

da

BCK12
Barreta

08:45

05º.51':28S 035º11':51W 117 Praia

da

BCK22
Barreta

11:01

05º.53':37S 035º10':39W

44

Praia

da

BCK11
Barreta

08:50

05º.52':42S 035º10':35W 231 Praia

da

BCK21
Barreta

11:06

05º.52':45S 035º10':34W

50

Praia

da

BCK10
09:40
Central do Eclipse

05º.47':29S 035º11':12W 223 Sul da Linha

BCK09
09:41
Central do Eclipse

05º.47':29S 035º11':12W 223 Sul da Linha

BCK08
10:36
Central do Eclipse

06º.06':08S 035º06':04W 223 Sul da Linha

BCK07
10:43
Central do Eclipse

06º.06':20S 035º06':06W 8 7

Sul da Linha

BCK06
11:02 06º.03':13S 035º06':27W 8 7
Golfinhos / Dificuldades para vender facilidades

Mirante dos

BCK05
11:03 06º.03':13S 035º06':24W 8 7
Golfinhos / Dificuldades para vender facilidades

Mirante dos

PJTO HCV

Pode-se observar que a primeira leitura
apresentada na tabela acima, representa as coordenadas
da linha central, constante no Projeto Observacional de
Hélio Carvalho Vital e utilizadas também como
referências no Projeto Observacional do Eclipse Total
do Sol (CEAMIG - Dez 2005), aqui alocadas com a
finalidade de balizamento dos pontos.
Após a localização do ponto mais
próximo possível a linha central, uma mata nativa e sem
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

00:00

06º.04':00S 035º06':00W 5 0

REA/RJ

BCK18
08:25 05º.51':06S 035º12':16W 4 9
Barreta - Ponto Bravo - Estacionamento na Areia.

Praia

da

BCK17
08:31 05º.51':06S 035º12':16W 4 5
Barreta - Ponto Bravo - Estacionamento na Areia.

Praia

da

BCK16
08:33 05º.51':07S 035º12':15W 4 5 Praia
da
Barreta - Ponto Bravo - Pequena elevação entre a praia e o
estacionamento.
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Assim a localização e coordenadas do
Posto Observacional com a melhor visibilidade da linha
oceânica são:

Município:
Bairro:
Ponto de referência:
Latitude:
Longitude:
Altitude .:

Nísia Floresta-RN
Barra de Tabatinga
Mirante dos Golfinhos
06º.03':11S
035º06':27W
47 m +/- 5 m

5.
Das Atividades e Registros
Observacionais
Pontos de Contatos do Eclipse
U1
= 08:34:38.9 (TU);
Max
= 08:35:36.6 (TU);
U4
= 08:36:35.0 (TU);
P4
= 09:33:46.0 (TU).
Tempo Total de visibilidade do Eclipse = 59:07,01
Duração da Totalidade = 1:56,1 segundos
Equipamento: Telescópio Refrator Tasco - 60 mm
Diâmetro, DF 700 mm. com projeção de ocular em
anteparo branco.

de bolso da Kahl Scientific Instrument Corporation, PN
U430; sendo que dessas leituras foi aplicada a Tabela
(piscomêtrica) Jelinek, para a obtenção da Umidade
Relativa do Ar, a nebulosidade (em décimos encobertos)
estimativas visual e direção do vento. Cumpre enfatizar
que tanto a nebulosidade e a direção do vento (essa última
também visual) são estimativas somente da área onde
ocorreria o eclipse, não considerando contudo toda a
abóbada celeste. Assim essas estimativas assumirão os
dados de azimute em 0º (N) e 180º (S), enquanto a altura
será 45º.
Tendo como objetivo ainda, na cidade
de Natal foi dado continuidade ao treinamento iniciado
na fase de preparação em Minas Gerais, tendo em vista
a familiarização e preparação final do observador
selecionado (Breno de Castro Campos - 12 anos -, que
foi a grande surpresa) para essa tarefa com o
psicrômetro. Utilizou-se ainda as seguinte fórmulas:

Conversão de Fahrenheit para Centígrados
D = Fº - 32.5 / 9 = XºC
Tabela 4.

Umidade Relativa do Ar
Dt = BSº – BUº = URA%

1º - Das Faixas de sombra (shadow bands);
O Registro das faixas de sombra ou
Shadow bands, como normalmente o fenômeno e
conhecido foi estudado e na noite de terça-feira, três
componentes da Equipe Técnica do CEAMIG no Turis
Hotel, prepararam devidamente um lençol plástico branco
nas seguintes medidas: 3m x 3m, bem como na sua
extremidades esquerda um quadro de 30 x 30 cm,
seccionado em 09 (nove) quadrados menores de 10 x 10
cm cada, com a finalidade de utilização como anteparo
para filmagens e fotografias desse raro evento na alta
atmosfera. Sua curiosa fixação, foi feita na lateral da
Sprinter que servira de transporte para o pessoal que
estavam apoiados por essa equipe.
Entretanto como a localidade escolhida
ser o alto de uma falésia, portanto uma área aberta ao
público essa atividade foi cancelada, tendo em vista ao
quantitativo de pessoas que aglomerou-se para assistir
ao fenômeno. Infelizmente devido a escolha do posto
observacional ter recaído para essa área
consequentemente, a não obtenção de uma área privativa
obrigou o cancelamento dessa atividade.

2º - Das variações bruscas na temperatura do ar;
O objetivo dos registros das variações
de temperatura e umidade relativa do ar, é uma atividade
que vem sendo monitorada a cada ocorrência de eclipse
e torna-se importante a análise dos resultados obtidos
segundo Funari (Dez - 1994). Assim decidiu-se realizar
de uma forma simplificada os seguintes aspectos
meteorológicos: Temperaturas dos bulbos secos e úmidos
(em graus Fahrenheit) com a utilização de um psicrômetro
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

Tabela 5.

As leituras apresentadas na tabelas
abaixo já encontram-se convertidas (Fahrenheit para
Centígrados) e representam o período de 25/28 de março
de 2006.
Observações Meteorológicas no Rio Grande do
Norte - BrasilDia 25 de março 2006 – Sábado;
Nascer do Sol = 08:24:09 (TU)
Lat .: 05º.52':47 SLong.: 035º10':29 WAlt .: 50 m
H (TU)
08:10
08:20
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35

BSº
22.7
22.7
23.3
23.8
24.4
25.0
25.5
26.1
26.1
26.1
25.5
27.2
26.6
27.2
27.7
27.7

Observadores:

BUº
21.6
21.6
21.6
22.2
22.2
22.7
22.7
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.8
23.8
23.8

URA%
92
92
88
88
96
96
81
78
78
78
85
72
76
76
72
72

%Neb
85
85
83
82
80
78
76
75
73
75
80
80
85
90
90
93

ARC

BCC

Observações

N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S
N-S

Tabela 6.
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Observações Meteorológicas no Rio Grande do
Norte - BrasilDia 26 de março 2006 – Domingo;
Nascer do Sol = 08:24:00 (TU)
Lat .: 05º.52':47 SLong.: 035º10':29 WAlt .: 50 m
H (TU) BSº BUº URA%%Neb
08:10 25.5 23.3 85
40
08:20 25.5 23.3 85
40
08:30 26.6 23.3 75
38
neste sentido); 1.
08:35 27.2 23.3 71
33
anterior.
08:40 26.6 23.3 75
33
anterior.
08:45 26.6 23.3 75
34
anterior.
08:50 27.2 23.3 71
34
anterior.
08:55 27.7 23.3 69
34
anterior.
09:00 28.3 23.3 69
34
neste sentido); 1 e 2.
09:05 28.8 23.3 70
33
anterior.
09:10 28.8 23.3 70
33
anterior.
09:15 28.8 23.3 70
33
anterior.
09:20 28.8 23.3 70
33
anterior.
09:25 29.4 23.8 61
32
neste sentido); 3.
09:30 29.4 23.8 61
30
anterior.
09:35 30.0 23.8 61
29
anterior.
Observadores:
ARC BCC

Observações
N-S
N-S
S-N (presença de ventos
Idem a observação
Idem a observação
Idem a observação
Idem a observação

S-N (presença de ventos
Idem a observação

85

Idem a observ.

85

Idem a observ.

83

Idem a observ.

84

Idem a observ.

85

Idem a observ.

85

Presença de nuvens

85

Presença de nuvens

existe

Tabela 8.

Observações Meteorológicas no Rio Grande do
Norte - BrasilDia 28 de março 2006 – Terçafeira; Nascer do Sol = 08:23:43 (TU)
Lat .: 05º.52':47 SLong.: 035º10':29 WAlt .: 50 m

Idem a observação

H (TU) BSº BUº URA% %Neb
08:10 27.7 22.7 66
25
08:20 27.7 23.3 66
25
08:30 28.3 22.7 66
20
08:35 28.3 22.7 66
18
08:40 26.6 25.5 93
15
08:45 26.6 25.0 90
10
08:50 26.6 26.1 93
5
08:55 26.6 26.1 93
5
09:00 26.6 25.5 93
5
exposto e revelado amarelo/laranja
09:05 27.2 26.1 93
4
09:10 27.2 25.8 90
3
09:15 27.5 25.8 86
2
09:20 27.2 26.3 93
2
09:25 26.3 25.5 93
1
09:30 26.6 26.1 96
1
09:35 27.7 23.8 72
1
Observadores: ARC BCC

Idem a observação
S-N (Ausência de ventos
Idem a observação
Idem a observação

Lat .: 05º.52':47 SLong.: 035º10':29 WAlt .: 50 m
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1.
Não

Idem a observação

Observações Meteorológicas no Rio Grande do
Norte - BrasilDia 27 de março 2006 – Segundafeira; Nascer do Sol = 08:23:52 (TU)
%Neb Observações
90
Não
existe
90

90
90

Idem a observação

Tabela 7.

H (TU) BSº BUº URA%
08:10
26.1 23.3 78
visibilidade do disco solar.
08:20
26.1 23.3 78
anterior.
08:30
26.1 23.3 78
anterior.
08:35
25.5 22.7 78
anterior.
08:40
25.5 22.7 78
anterior.
08:45
26.1 22.7 78
anterior.
08:50
26.1 22.7 78
anterior.

08:55
26.1 23.3 78
09:00
26.1 23.3 78
visibilidade do disco solar.
09:05
26.1 23.3 78
anterior.
09:10
26.1 22.7 75
anterior.
09:15
26.1 23.3 78
anterior.
09:20
26.1 23.3 78
anterior.
09:25
25.5 23.3 81
anterior.
09:30
26.1 23.3 78
no setor O-W.
09:35
26.1 23.3 78
no setor O-W.
Observadores: ARC BCC

Idem a observ.

Observações

1.
1.
1.
1e4
1.
1.
Utilização de filme
1.
1 e 5.
5
5
5
5
5
Tabela 9.

90

Idem a observ.

90

Idem a observ.

90

Idem a observ.

90

Idem a observ.

90

Idem a observ.

Sendo obviamente a manhã do eclipse,
foi sugerido aos observadores que efetuassem as leituras
do psicrômetro em intervalos regulares de 5 em 5 minutos,
a contar de 08:10 (TU) sendo seus resultados muito
interessantes; a Tabela 10 (abaixo), ilustra bem essas
medidas, pois observa-se facilmente que a temperatura
do ar entre os horários de 08:10/08:25 (TU), embora
apresentasse uma pequena queda de 0.5ºC (meio grau
centígrados), tinha naturalmente tendências a elevação.
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Observações Meteorológicas no Rio Grande do
Norte – BrasilDia 29 de março 2006 – Quartafeira; Nascer do Sol = 08:23:21 (TU)
Lat .: 06º.03':11 SLong.: 035º06':27 WAlt .: 47 m
H (TU)
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35

BSº
26.6
26.1
26.6
27.2
26.1
26.1
26.1
26.1
26.1
27.2
26.6
27.2
27.2
27.7
27.2
28.3
28.0
28.6

BUº
URA% %Neb Observações
23.8
79
26.1
96
26.1
96
26.1
93
26.1
96
26.1
96
26.1
96
26.1
96
26.1
96
26.1
93
26.1
96
26.6
93
23.8
76
24.7
79
24.1
79
24.1
79
24.1
70
24.4
70
Breno de Castro Campos
CEAMIG
Observadores: Alessandra Fernandes Acyoly ANRA
Igor Peregrino da Silva Sena
ANRA
Tarcísio Santiago Gomes Filho ANRA
Tabela 10.

NOTA.: Evidentemente sendo o dia do
eclipse, não foi reportada a nebulosidade (e existia),
tampouco foi solicitado dos observadores comentários
pertinentes.

Legenda do campo “Observações” das Tabelas
de 06 a 10
N-S
Maior concentração de nuvens na linha oceânica no
azimute, N (0º) - S (180º), a 45º de altura.
S-N - 1 S-N (presença de ventos neste sentido). Maior
concentração de nuvens na linha oceânica no azimute N (0º) S (180º), a 45º de altura; é observado a presença de ventos no
sentido S-N.
1

Visibilidade do disco solar entre nuvens.

1e4
Visibilidade do disco solar entre nuvens e também
através das medidas de uma câmara de vídeo do Jorge
Marcelino (Planetário do Rio de Janeiro).
5

Visibilidade do disco solar.

1e5
Visibilidade do disco solar entre nuvens, com parte
do disco sem a cobertura das mesmas.
Tabela 11.

A = A temperatura média nos horários
que antecedem, durante e precedem a totalidade (08:30
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às 08:40 TU), avaliada entre os dias medidos fica em
torno de 26.0 (ºC) centígrados;
B = A temperatura média (leituras do
bulbo úmido) que também antecedem, durante e
precedem a totalidade (08:30 - 08:40 TU), avaliada entre
os dias medidos, fica em torno de 23.5 (ºC) centígrados;
C = A Umidade Relativa do Ar para o
mesmo período fica em torno de 82.6%,
D = Quanto ao percentual de
nebulosidade (mesmo não fazendo suas anotações no
dia 29/03/06), pode-se fazer uma estimativa bem próxima
que fica em torno de 55.7%.
E = A Temperatura média encontrada
para todo o período (08:10 às 09:35 TU) é: 26.6 (ºC)
centígrados;
F = A temperatura média (leituras do
bulbo úmido) encontrada para o mesmo período (08:10
às 09:35 TU) é: 23.9 (ºC) centígrados;
G = A temperatura do ar caiu 1.1 ºC
(um grau e um décimo) centígrados de 08:25 às 08:50
próximas a fase máxima do eclipse, tendo em vista o
nascer do sol 08:23:21 (TU) e uma leitura intermediária
realizadas pelo observadores apresentarem
respectivamente os seguintes dados:

Quadro indicativo da curva de declínio de
temperatura antecedendo, durante e após a
Totalidade do Eclipse Total do Sol de 29/03/2006
H (TU)
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55

BSº
27.2
26.1
26.1
26.1
26.1
26.1
27.2

BUº
26.1
26.1
26.1
26.1
26.1
26.1
26.1

URA%
93
96
96
96
96
96
93

%Neb Observações

Tabela 12.

H = A Umidade Relativa do Ar assume
o valor de 80,4%.
Essa última avaliação de Umidade
Relativa do Ar, vai de encontro as previsões realizadas
pelo meteorologista da EMPARN, prof. Gilmar Bristot
e publicadas no Diário de Natal do dia 29 de março de
2006, onde o mesmo apresenta uma variação para todo
o período de 87% e 85%.

3º - Análises de Sombra e Luminosidade
A determinação da altura da sombra nas
bordas no sentido N-S, é uma proposta que ainda carece
de melhor refino e foi feita a primeira vez durante o
Eclipse Total do Sol de 03 de novembro de 1994, quando
outra Equipe Técnica do CEAMIG empreendeu viagem
a Cidade de Foz do Iguaçu - PR e pode certificar-se que
o posto observacional (Aeroporto Internacional das
Cataratas) estava ao norte da Linha Central daquele
eclipse.
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Partindo-se do pressuposto que o Posto
Observacional esteja diretamente na Linha Central do
Eclipse, ocorreu a idéia de estimar qual seria as
proporções de altura que ficariam as fronteiras penumbra
e umbra de sombra em relação a linha dos horizontes NS. Este fato despertou uma atenção maior devido a
fotografias realizadas em 1994 pela equipe da REA em
Chapecó - SC.
Tomando-se como referencial o ponto
zênital da esfera celeste como 90º graus e a contar deste,
nos sentidos N-S poderemos estimar a abrangência deste
cone de sombra em área celeste. Entretanto embora
fosse nosso objetivo localizar e (consequentemente)
postar nele nosso Sítio Observacional, isso não foi possível
ser realizado, pelo motivo já exposto neste texto quando
citamos que: “... a localização do ponto mais próximo
possível a linha central, uma mata nativa e sem acesso
a praia, ...” sendo que “... as coordenadas da linha
central, constante no Projeto Observacional de Hélio
Carvalho Vital e utilizadas também como referências
no Projeto Observacional do Eclipse Total do Sol
(CEAMIG - Dez 2005),....” seria utilizada “... com a
finalidade de balizamento...” deste tipo de observação.
Observemos seus posicionamentos de
rota com uma breve leitura das coordenadas com a
aplicação do GPS facilitando a navegação:

Coordenadas de Latitude e Longitude de Nísia
Floresta / Barra de Tabatinga
Registro GPS H (TL) Lat

Long

PJTO HCV
00:00 06º.04':00S 035º06':00W
BCK25
10:31 06º.03':11S 035º06':27W
N do Mirante dos Golfinhos

Alt Local
50
98

REA/RJ
50 mts

Tabela 13.

Conclui-se que as coordenadas
constante do Projeto Observacional de Hélio de Carvalho
Vital e as do posto observacional ficam respetivamente:
Azimute = 353º e Distância = 1.700 Mts.
A altura das sombras (penumbra) nos
sentidos N-S foram estimadas em :
Observador
AAV

Sentido
Norte
7,5º

Sul
2,5º

ARC

7,0

2,0

O Eclipse começa a ocorrer 3:13.9seg,
após o início do crepúsculo náutico matutino. Contudo
isso pode não ser a exclusiva causa da alta luminosidade
do céu no momento da totalidade. Visto que foram
observados na totalidade os seguintes objetos com as
seguintes magnitudes: Mercúrio, magnitude 0.9; Vênus,
magnitude -4.4 e Antares com a magnitude visual de
1.07.

6.

Resultados

Não é intenção deste texto detalhar todo
o material obtido nas observações colhidas pela Equipe
Técnica, mas certamente balizará outros observadores
e associações de astronomia no Brasil (e mesmo fora
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

dele) na consecução e planejamento de futuras
experiências a outros países, enquanto aguardaremos o
próximo eclipse total do sol em terras brasileiras em 12
de agosto de 2045.

7.
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DSLR: uma revolução na astrofotografia

José Carlos Diniz - REA/RJ
A história
Em 1969 Williard Boyle e George E.
Smith da A&T Bell Labs inventaram o CCD, abreviatura
de charge coupled device , ou dispositivo acoplado por
carga. Usado inicialmente nos grandes observatórios ele
permitia medidas fotométricas de qualidade e rapidez na
obtenção de images. Iniciava-se ai uma nova era na
astronomia. Rapidamente desenvolveu-se a arquitetura
e os softwares que permitiram sua rápida expansão. O
primeiro CCD comercial aparece em 1974.
Pouco depois é hora do CMOS
(complementary metal-oxide-semiconductor ou
semicondutor metal-óxido complementar) entrar em
cena e barateando os custos de fabricação iniciar a
popularização da imagem digital.
Vislumbrando o futuro aparecem firmas
dispostas a apostar nessa tecnologia e as câmeras CCD
refrigeradas para amadores começam a ser fabricadas.
Sonhos distantes
Devido aos altos custos, softwares
específicos, montagens mais precisas e muito onerosas
mantém o filme soberano. Nenhum CCD podia rivalizar
com a área coberta, facilidade de obtenção da imagem
e resolução, com o velho e confiável filme.
Nesse mesmo tempo as pequenas
WebCams aparecem , inicialmente como curiosidade de
“micreiro” depois como ferramenta de fotografar
Planetas, Sol e Lua. Novos softwares permitem o
tratamento de imagens antes só possíveis com sondas
espaciais. A novidade trouxe espanto e entusiasmo. Sim,
em imagens planetárias eram melhores do que o filme,
mas para grandes campos o filme era melhor.
No final dos anos 90 a Kodak e a Fuji
principais fornecedoras de filmes para astrofotografia,
começaram a lenta e gradual extinção do filme, quer
seja através de “melhorias” que tornavam o filme cego
para a banda do H-alfa, quer seja retirando simplesmente
do mercado os poucos filmes de que ainda dispúnhamos.
Pouco depois, como que de forma orquestrada,
fabricantes como Nikon, Canon e Olympus anunciavam
o fim da fabricação de suas câmeras para filmes, a partir
daí só fabricariam câmeras digitais. O golpe final veio
com a retirada do mercado do honorável e imbatível
Kodak Technical Pan 2415. Acabou! A fotografia com
filme morreu!
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As pequenas câmeras digitais invadiam
o mercado com os seus megapixels , numa cultura
consumista “ point and shot “; ótimas para fotos de
aniversário, festinhas, churrascos, praia etc, mas não para
astrofotografias de longa exposições.
Cedo sua vocação para fotos em afocal
foi descoberta, mas as WebCams faziam melhor.
Órfãos do filme, aqueles astrofotógrafos
que podiam, partiram para o CDD refrigerada. No Brasil
éramos poucos. As dificuldades financeiras devido ao
altíssimo custo, aliado às tradicionais barreiras à
importação eram obstáculos intransponíveis para a
maioria.
Neste cenário nebuloso, surgem as
DSLR (digital single lens reflex) com tecnologia CMOS
e CCD sem necessidade de refrigeração. As grandes
fábricas se movem para preencher o nicho vazio das
câmeras profissionais e torná-las acessíveis ao grande
público. A esperança se acende, mas ainda é cedo, as
novas câmeras são limitadas para astrofotografia e não
permitem longas exposições. Surge a Canon D30 e logo
os astrofotógrafos ávidos (e com dinheiro) as adquirem.
As primeiras imagens aparecem na Sky&Telescope.
Espanto! Sim é possível! Daí para frente, novos modelos
surgem, cada vez mais próximos do que precisávamos.
Canon D60, D10, Nikon D50, D70, D90, Canon 300D,
revolução! Essa última permite não só longa exposição
como tem um generoso número de pixels disponíveis.
Novos softwares são criados, imagens e mais imagens
aparecem nas revistas especializadas, mas as
cores....argh! Que saudade do filme...
Enfim uma nova leva de câmeras não
refrigeradas chega ao mercado, capitaneadas pela Canon
que lança a 350D, com 8,3Mp, muitas inovações, trava
do espelho , exposição bulb etc.FIG 1 Tínhamos quase
todas as ferramentas mas havia ainda o problema do
filtro IR logo resolvido pelos destemidos ATMs que
descobrem uma maneira de retira-lo e , voilà ! H-Alfa
livre! FIG 2 Uma firma destaca-se em fazer essa
delicada operação de retirada e substituição do filtro, a
Hutech (www.hutech.com ).
Sempre inovando, a Canon lança a 20D
e em seguida , ouvindo nossas preces, a 20Da específica
para astrofotografia ! Fomos reconhecidos e somos
gratos à Canon por isso.
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A escolha
Por onde começar? Canon? Nikon?
Qual?
Essas câmeras embora tenham a
facilidade de não serem refrigeradas, precisam de rotinas
de obtenção de imagem semelhantes aos CCD
refrigerados exigindo quase sempre dark-frame, flat-field
e Bias. Embora quase não tenham ruído e os tempos de
exposição sejam relativamente curtos, (comparando-se
aos exigidos pelo filme), é necessário obter um bom
número de fotos para serem somadas e melhorar a
relação sinal/ruído.
Estudando cuidadosamente as
características de cada uma, optamos pela Canon, pois:
a-A Canon reconhece que a
astrofotografia é um dos usos específicos em suas
câmeras e tem um web site com dicas e sugestões para
seu uso. Fez a 20Da , uma câmera para astrofotografia
além de ter melhor documentação e suporte que Nikon.
b-Os softwares são feitos primeiro para
as Canon, por que mais pessoas se interessam por elas.
c-A Nikon desliga a câmera a cada darkframe tornando difícil múltiplas exposições.( há um
recurso chamado Mode 3 mas é trabalhoso).
d-Nas Nikon os sensores emitem eletroluminescencia, nas Canon eles são desligados durante a
exposição.
e-A Nikon não permite travar o espelho
coisa que a 20D , 350D , 400D e 30D fazem.
f-Embora ambas possam ter o filtro IR
removido, o procedimento é mais fácil nas Canon, pois
existem firmas como a Hutech que as modificam e dão
garantia.
g-Os RAW feitos com as Nikon tem
uma perda por suavização via software.
Assim a escolha pelo custo benefício
recaiu sobre a 350D que foi comprada já modificada
com a troca do filtro IR pelo Type Ia ,na Hutech. FIG 3.

A câmera
A câmera vem com softwares
próprios:WIA Driver 5.6.0 para Windows XP WIA
(Windows Image Acquisition ) Driver – para conectar a
Canon ao Windows XP via cabo USB.EOS Utility 1.1
para Windows XP e Windows 2000‰ (2006/09) é o
software exclusivo para EOS. Combina todas as funções
envolvendo comunicação com a câmera.
EOS Capture 1.5 para Windows XP,
2000, ME, e 98 SE (2005/10) permite o controle da
câmera desde o computador usando o disparo automático
com tempo ou intervalo de tempo.
CameraWindow DSLR é o software
que transfere imagens e controla a câmera com o
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Windows98SE/Me, requer ZoomBrowser EX versão 5.6
ou maior.
ZoomBrowser EX 5.7.0 para
Windows XP, 2000 (SP4), ME, e 98 SE (2006/09)
ZoomBrowser EX, manuseia imagens obtidas e permite
obter todas as vantagens das funções do set-up da
câmera.
Digital Photo Professional 2.2 para
Windows XP e 2000 (2006/09) é o software para edição
e conversão de imagens RAW. Você pode controlar
remotamente a câmera com o cabo apropriado.
PhotoStitch 3.1.17a para Windows XP,
2000, ME, e 98 SE (2006/04) É o software que faz
panorâmicas de múltiplas imagens.
Os fundamentais são: WIA Driver,
CameraWindow DSLR, Digital Photo Professional
2.2 e o ZoomBrowser EX, os outros são dispensáveis.
A câmera vem ainda com um cabo
USB, bateria e carregador universal.
Logo percebi a necessidade de ter um
cabo disparador eletrônico ( pode ser construído
facilmente , pois é apenas um cabo de curto circuito);
eliminador de bateria e um cabo especial para exposições
superiores a 30 segundos pois o cabo USB que
acompanha a câmera não permite. Para isso precisamos:
1-Adquirir softwares especiais como o
Maxim DSLR, ImagesPlus, IRIS ou o excelente e barato
DSLRFocus.
2-Ter um cabo paralelo ou serial que
pode ser comprado de vários fabricantes ou mesmo
construído facilmente a muito baixo custo. Na internet
encontramos várias páginas que ensinam como fazer esse
cabo ( www.hapq.org/astrocables.htm ). O meu foi
construído por Ricardo Dunna e modificado por Marco
De Bellis. FIG 4
Uma das grandes vantagens dessas
câmeras é a utilização de objetivas de qualidade e de
outras marcas tais como Nikon, Zeiss etc. As objetivas
que acompanham a câmera são muito ruins para
astrofotografia por causarem defeitos de coma,
aberração cromática etc. sendo aceitáveis apenas para
fotos domésticas. Com isso um novo acessório veio a se
juntar ao arsenal, o T-Ring. Comprados no E-bay , são
fabricados na China e em Taiwan e custam em torno de
15 dólares. Como inconveniente não permitem as funções
eletrônicas, como autofoco por exemplo.
Adquiri o T-ring para Nikon e Zeiss.
FIG 5.
A adaptação ao telescópio ou luneta se
faz atravéz de um do T-ring próprio da Canon, devendose usar um tubo extensor no caso dos refratores. FIG
6.
Um visor de ângulo é um valioso
acessório na focalização.
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Passo a passo
Leia o manual. Embora um tanto
enfadonho como todo manual ele é fundamental para
entender as possibilidades da câmera, e eles são muitos!
Na astrofotografia de longa exposição eles são mais
reduzidos. Quem já teve a oportunidade de usar uma
simples câmera digital esta apto a manusear a câmera
imediatamente, porém algumas recomendações são
importantes:
1-Ajuste a dioptria no visor da câmera.
2-Ajuste a sensibilidade. Ela vai de 100
a 1600 ISO, há ainda a opção 3200 ISO, mas ela é obtida
por interpolação e não corresponde a realidade.
3- O modo Av prioriza a abertura e o
Tv a velocidade. Para manual coloque em M.
4-Para longa exposição use Bulb e o
cabo paralelo.
5- A câmera permite os formatos JPEG,
TIFF, RAW e RAW+JPEG. Se for fazer longa exposição
ajuste para RAW. São imagens sem perda, com 8,3Mb
e que são lidas e transformadas preferencialmente em
TIFF ( 16 ou 8 bits) no software Digital Photo
Professional 2.2 ou em outros softwares como o
Adobe CS2, ImagesPlus etc.
Cuidado, é necessário ter muita memória
do computador para abrir e processar essas imagens.
Uma imagem RAW convertida a TIFF 16 bits pesa 49Mb
!!! Imagine combinar 10, 20 ou mais imagens dessas!
6-Através do botão Menu podemos
acessar e ajustar as várias opções da câmera. Para
mudar o Menu usamos as setas à direita e abaixo da
tampa traseira da câmera e para confirmar preme-se o
botão central.
No primeiro Menu ajustamos a
qualidade da imagem (escolha RAW) e o ISO (para
fundo de céu sugiro 800 devido ao baixo ruído).
No segundo Menu ajuste o white
balance para custom , deixe o WB Shift/BKT em zero e
o color space em sRGB. Voltaremos a essa etapa para
o ajuste correto do white balance das câmeras
modificadas.
O terceiro Menu é usado somente para
vídeos.
O quarto item de ajuste corresponde a
ferramentas 1. Nele colocamos a data, escolhemos file
number continuous e shoot w/o card ON para deixar as
fotos no cartão de memória ou OFF quando fizermos
download no computador. Isto normalmente é definido
posteriormente nos softwares de controle de exposição,
sugiro deixar em ON por hora.
No quinto e último Menu, (ferramentas
2) é preciso deixar communication – PC connection. A
seguir temos as customs functions onde a mais importante
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é o travamento do espelho, muito útil em tomadas de Sol
e Lua. Nessa tela temos a possibilidade de limpar o
sensor como descrito no manual (a nova 400D já vem
com um dispositivo de limpeza eletrônica do sensor).
Informações e dicas úteis
O sensor
O sensor da 350D, cobre uma área de
60% de um fotograma de 35mm, e possui 3456 x 2304
pixels.FIG 7 Para calcularmos a nova distância focal de
nossa objetiva ou telescópio a multiplicamos por 1,6.
Assim por exemplo, uma tele de 200 mm corresponderá
a 320 mm.

Filtro corta IR
À frente do sensor temos um filtro IR
que corta grande parte da banda do H-alfa (656nm).
Com o filtro, as nebulosas de emissão aparecem em tom
ciano.FIG 8
A retirada desse filtro ou a sua
substituição pelo tipo I (Baader ou Hutech) causa um
desbalanceamento dos brancos ( white balance) Embora
traga um aumento de 5x na sensibilidade ao H-Alfa dá
um tom avermelhado à foto , tornando a câmera imprópria
para o uso em cenas comuns. São oferecidos filtros que
compensam esse desbalanço e que podem ser acoplados
à frente da lente ou no interior do corpo da câmera (antes
do espelho) a preços muito elevados. O mais barato é o
X-Nite CC1 vendido pela www.maxmax.com . Existem
disponíveis, outros tipos de filtros como H-Alfa, OIII
etc.

White balance
Uma forma simples e muito eficaz de
fazê-lo é fotografarmos um cartão Kodak cinza de 18%
(vendido em casas de material fotográfico, feito no
Photoshop ou em http://www.rmimaging.com/products/
graycard_index.html ) durante o dia sob o Sol e o
arquivarmos na câmera. Depois acessamos o Menu 2,
vamos a Custom WB e escolhemos essa foto como
padrão de white balance;muito simples ! As fotos já serão
guardadas com esse padrão e a câmera pode ser usada
durante o dia com mínimos ajustes de cor no photoshop
evitando a compra desses filtros caros.

Foco
Focalizar numa DSLR é um exercício
de paciência para os que não puderam comprar uma
20Da ( infelizmente descontinuada por questões de
mercado) e que permite ampliar a imagem no visor
facilitando a focalização. O visor da 350D é escuro e a
incerteza do foco é enorme. Faça uma máscara de
Hartmann com cartolina preta, essa providência ajuda
muito . Para fazer uma máscara de Hartmann veja os
links : (http://velatron.com/dca/articles/focus/ ou http://
cometman.com/Mask.html )
Para aqueles que podem ter um PC ou
LapTop ao lado e usar o software DSLRFocus.
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Instalação do software
Uma última dica: durante a instalação,
se possuir uma multifuncional instalada, desabilite-a. Ela
é reconhecida pelo software como câmera e causa
incompatibilidade com o Camera Window. Aprendi à
duras penas essa lição.

Softwares de aquisição e tratamento
Os softwares de aquisição e
transferência de imagens que acompanham a câmera
são adequados, mas os de controle e tratamento são
inferiores comparativamente aos do mercado. Cito aqui
os mais conhecidos e utilizados:

Alguns dos meus primeiros trabalhos
podem ser acessados em:
http://www.astrodatabase.net/fotos/v/
Diniz/ no álbum 350D
Espero sinceramente que essas
informações possam ser úteis àqueles que inconformados
com a orfandade do filme, buscam na nova era digital, a
alegria de participar da grande festa da astronomia
através da astrofotografia.

FIGURAS

Black-frame – freeware – para
subtração dos darks. http://www.mediachance.com/
digicam/blackframe.htm
DSLRFocus - $49,00 dólares –
fundamental para o controle do foco, composição e
programação da seqüência de imagens. Vale cada
centavo. http://www.dslrfocus.com/

FIG 1 Canon 350D

Adobe Photoshop – (quem não tem?)
ajuste, soma de imagens e um monte de funções
Recomendo adquirir o conjunto de plugins “astronomy
tools” que pode ser comprado pela WEB por 19 dólares.
http://actions.home.att.net/Astronomy_Tools.html
ImagesPlus – talvez seja o mais
empregado hoje em dia . Permite desde o controle da
câmera, focagem e composição até tratamento
automatizado das imagens com darks, flats e bias. Custa
150 dólares. Ainda não consegui usá-lo plenamente pois
as possibilidades são muitas. Exige muita memória do
PC. http://www.mlunsold.com/
Maxim DL DSLR – o mais importante
e usado programa para CCD refrigerada agora também
pode ser usado para captura, foco e tratamento de
imagens com DSLR. O preço, cerca de 400 dólares, é
uma enorme barreira ao seu uso entre nós. http://
www.cyanogen.com/products/maxdslr_main.htm

FIG 3 - Filtro corta IR

IRIS–freeware distribuído pelo famoso
astrofotógrafo Christian Buil. Programa hermético e
pouco amigável, mas que faz maravilhas em mãos
treinadas. http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
Existem muitos outros e a cada dia
surgem novos softwares. Recomendo consulta aos sites:
h ttp://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/

TOC_AP.HTM
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm
http://web.canon.jp/Imaging/astro/index-e.html
http://www.covingtoninnovations.com/dslr/index.html
http://www.saratogaskies.com/articles/cookbook/
index-v0p5.html
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FIG 4 - Material: Pino P2, cabo de 4 vias,
soquete paralelo (DB-25) com capa, 2 resistores
de 2.2K 1/8W e 2 opto-acopladores 4N25. Custo
total: R$ 6,00
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FIG 2 - Resposta espectral com e sem filtro

FIG 6 - Refrator + tubo + t-ring + câmera.

FIG 8 - Comparação com e sem filtro corta IR
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FIG 7 - Tamanho do sensor

FIG 5 - T-ring com objetivas
Zeiss 200 mm e Nikon 135 mm
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Dois anos de atividades do Observatório
CEAMIG-REA
Cristóvão Jacques, Eduardo Pimentel - REA/MG
O Observatório:
O observatório batizado de CEAMIGREA para homenagear as duas entidades astronômicas,
nas quais somos filiados, foi inaugurado em 30 de
setembro de 2004. Desde então realizamos cerca de
130.000 imagens feitas remotamente, contadas até
dezembro,2006. O observatório também foi credenciado
com o código I77 perante o Minor Planet Center.
O edifício é um cômodo de 2x3 metros,
construído de alvenaria de blocos e revestido com
impermeabilizante. Ele está instalado no quintal da casa
de Eduardo Pimentel, localizada próximo a Lagoa da
Pampulha em Belo Horizonte. Apesar da poluição
luminosa dentro de uma cidade de 3 milhões de

Fig1: Localização do observatório CEAMIG-REA nesta foto
aérea de Belo Horizonte. A posição é marcada junto ao código
I77. O código 859 marca a posição do Observatório Wykrota
do CEAMIG, localizado na Serra da Piedade.

Fig2. O Meade LX200 de 12" em sua posição de parking. Ao
fundo o computador que controla os equipamentos
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Fig3: Visão de dentro do observatório, onde pode-se ver a
proximidade das luminárias da rua.

Fig4: O observatório com sua cobertura em Roll-off aberta.

Fig5: Meade LX200, com a CCD principal conectada ao redutor
focal, roda de filtros e motor ROBOFOCUS, para controle do foco
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habitantes, o local foi escolhido devido a segurança
oferecida para abrigar os equipamentos, a disponibilidade
de conexão com a Internet e a própria facilidade de
assistência do Eduardo, caso algum problema ocorra. A
cobertura do observatório é em Roll-off, que foi
construído de folhas de zinco e é aberto por um simples
motor de garagem.
O observatório é equipado com um
telescópio MEADE LX200 de 12". Para a aquisição de
imagens, uma câmera CCD ST7 XME, funciona junto
com um redutor focal da OPTEC, proporcionando um
campo de imagem de 17 x 25 minutos de arco, com uma
escala de quase 2 segundos de arco por pixel. Junto a
CCD, foi instalada uma roda de filtros motorizada, que
pode conter até 05 filtros. Outra CCD foi adquirida
recentemente e colocada sob o telescópio conectada a
uma teleobjetiva de 100 mm de distância focal. O objetivo
desta segunda CCD é fazer imagens de grande campo.

A instalação e operação do observatório em Belo
Horizonte.
Para planejamento dos objetos a serem
observados durante a noite, foi adquirida junto ao
astrônomo amador Paulo Holvorcem uma licença do
software TAO (Tools for Automated Observing). Este
pacote contém uma coleção de programas e scripts que
automatizam muitas das tarefas envolvidas no
planejamento de uma noite de observação. Em apenas
alguns minutos, pode-se planejar observar uma lista de
alvos, que contenha objetos fixos como galáxias e objetos
de céu profundo, assim como objetos móveis como
asteróides e cometas. Em uma noite típica de inverno,
geralmente alocamos mais de 500 alvos observacionais.
Com o uso do SCHEDULE, um dos utilitários do pacote
TAO, conseguimos um excelente aproveitamento do
tempo do telescópio, com mínimas perdas de tempo
observacional.

Também pertencente ao pacote TAO,
existe um script que é executado dentro do programa
ACP – Observatory Control Software que controla os
movimentos do telescópio e opera integrado ao programa
MAXIM, que controla a CCD. Este script, que pode ser
customizado pelo usuário, é o grande ponto central de
toda a automação. Baseado na lista de alvos a serem
observados, ele controla o movimento do telescópio, o
tempo de aquisição da imagem pela CCD, o foco, a troca
de filtros e interagirá com os sensores de chuva, umidade
e temperatura que estão para ser instalados. Ao final da
noite, o script, através de comando automático, fecha o
teto do Roll-Off.
Para fazer o foco automático, usamos
o programa gratuito Focusmax, que também funciona
integrado aos programas já mencionados. O foco é
programado para ser refeito a cada 3 horas de
observação, mas de forma automática sem intervenção
do operador.
O processo de preparação de uma noite
de observação começa com a seleção de alvos a serem
observados. Com a lista pronta e devidamente agendada,
inicia-se remotamente o script de controle do
observatório. Envia-se a lista de alvos para o observatório
e após o início da primeira imagem, já é possível começar
a baixar os arquivos para o computador local. Cada
imagem CCD tem aproximadamente 770 kilobytes de
tamanho. Em média, usamos 60 segundos de exposição
para cada imagem e levamos de 30 a 40 segundos para
baixá-la para o computador local, dependendo da
velocidade de banda da Internet disponível. Em uma noite
completa, pode-se gerar mais de 350 megabytes de
imagens. Após as imagens serem baixadas para o
computador local, roda-se outro script para calibração
das imagens CCD.

Os programa observacionais desenvolvidos.

Função

Software

Ende re ço

Controle do Telescópio

ACP4

http://acp4.dc3.com/

Controle da CCD

Maxim

http://www.cyanogen.com/products/maxim_main.htm

Controle do Foco automático

Focusmax

http://users.bsdwebsolutions.com/~larryweber/

1)

Agendamento de observações
Script para controle
TAO
Telescópio/CCD/Roda de filtros

http://sites.mpc.com.br/holvorcem/tao/readme.html

Alinhamento Polar

PolealignMax

http://users.bsdwebsolutions.com/~larryweber/

Sincronização do tempo do
computador

Dimension4

hhhttp://www.thinkman.com/dimension4/index.htm

Acesso ao observatório

UltraVNC ou
LOGMEIN

http://ultravnc.sourceforge.net
https://secure.logmein.com/home.asp

Robotização observatório, com
interligação a sensores de chuva, CEAMIG- LIB
umidade e temperatura

Marcos Abi- Ackel

Controle do motor do foco

Robofocus

http://www.homedome.com/robofoc1.htm

Baixar imagens remotas

BulletProof FTP http://www.bpftp.com/

ou

Tab 1- Relação de softwares utilizados na operação do observatório
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Busca de supernovas

Este programa consome cerca
de 85% do tempo observacional disponível e é
dedicado ao programa de buscas de supernovas
do BRASS- Brazilian Supernovae Search. Em
média, 350 imagens de galáxias são feitas em
uma sessão. Ao final da noite, um script é
automaticamente disparado para calibração das
imagens e os participantes do BRASS, baixam
as imagens calibradas para seus computadores.
Caso exista alguma suspeita de supernova, a
galáxia volta a estar na lista de alvos para a
noite posterior.
Descobertas listadas em : http:/
/brass.astrodatabase.net/pdiscov.htm

2)
Astrometria de NEOs
recém descobertos
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A astrometria de NEOS (Objetos
Rasantes à Terra) recém-descobertos, é feita sempre
que houver objetos com necessidade de confirmação de
sua existência. São feitas observações astrométricas que
permitem determinar a sua órbita. Estas observações
são sempre realizadas quando temos objetos listados
na página do Minor Planet Center, chamada de NEOCP
ou NEO Confirmation Page. Geralmente escolhemos
objetos que estejam listados até a magnitude 19.5. Se a
noite estiver com transparência excepcional, podemos
confirmar com razoável precisão objetos até magnitude
20.
Estas observações requerem certa
urgência para sua divulgação, portanto a medida que as
imagens são feitas, elas são baixadas e calibradas para
posterior análise. Exemplo desta atividade foi a nossa
participação na descoberta do Cometa 2006/P1
McNaught, que tanto encantou aos observadores com
seu brilho e sua imensa cauda de poeira. Assim que Rob
McNaught descobriu o objeto, ele foi postado na NEO
Confirmation Page, como objeto a ser confirmado de
sua existência. Aproximadamente 12 horas após a
descoberta na Austrália, começamos a fazer imagens
da região. Fizemos 30 imagens de 75 segundos. Como o
objeto estava com um movimento muito lento, fizemos
duas sessões de 15 imagens, espaçadas por 1 hora, para
que o movimento pudesse ser detectado. Usando a
técnica de Track and Stack do software Astrometrica,
podemos notar que
o objeto tinha
a p a r ê n c i a
cometária, com um
diâmetro de coma
de
16".
Imediatamente
informamos ao
MPC e ao CBAT,
da astrometria e de
comentários que o
objeto postado na
página NEOCP
Fig 6: Imagem da confirmação da tinha aparência
descoberta do Cometa 2006/P1 McNaught. cometária. Logo
após o CBAT
emitiu a Circular confirmando a descoberta do cometa.
Neste caso, levamos aproximadamente 2 horas para fazer
todo o processo: baixar as efemérides da NEOCP,
preparar e planejar a observação, fazer e baixar as
imagens e finalmente fazer as reduções. Nada disto seria
possível se o observatório não fosse remoto.
Até 31 de dezembro de 2006, foram
realizadas 875 medidas astrométricas de NEOS. As
observações podem ser acessadas em :
http://newton.dm.unipi.it/cgi-bin/neodys/
neoibo?sites:I77;main

3)

Acompanhamento da atividade
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cometária
Pelo menos uma vez por semana,
fazemos imagens de 10 a 15 cometas mais brilhantes
para acompanhamento de seu brilho e monitoramento
de sua atividade nuclear. Além da astrometria, fazemos
um monitoramento para ver se o núcleo não se
fragmentou, e fotometria para verificarmos saltos de
brilho.

4)
Fotometria de asteróides para
determinação de seu período rotacional
Esta é uma atividade feita mais
raramente, quando surge um trabalho de colaboração
com outros observadores. A atividade consome muito
tempo observacional e praticamente ocupa quase todo o
tempo de uma noite. Ela consiste na aquisição seqüencial
de várias imagens de um asteróide, com magnitude 14
no máximo. Geralmente gasta-se de 3 a 4 noites
dedicadas a obtenção de imagens para um asteróide.
Após isto usamos o software CANOPUS, para
determinação do período rotacional. Estas informações
são repassadas para outros observadores, para
refinamento.
Algumas publicações podem ser
acessadas em :
a) Determinação da curva de luz do
1992UY4:
http://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/
1992UY4/goldstone/html/1992UY4_planning.html
b) Four new binary asteroids: http://
www.aanda.org/articles/aa/abs/2006/06/aa3709-05/
aa3709-05.html

5)
Monitoramento de Gamma Ray
Bursts (GRB)
Atividade feita ocasionalmente quando
existe um alerta sobre a existência de um GRB. Logo
que recebemos o alerta, cancelamos toda a atividade
em execução do observatório e nos dedicamos a fazer
imagens da região, aonde o alerta indica. Após as imagens
terem sido feitas, analisamos e comparamos com algum
catálogo para determinação de algum objeto novo. Caso
este objeto seja encontrado, pode ter sido a contrapartida
ótica do GRB. A medida precisa da posição e da
fotometria são feitas e então é enviado um comunicado
para a comunidade científica.
Publicações sobre a observação do
GRB050730 :
a) http://swift.sonoma.edu/resources/
multimedia/newsletter/issue_2/
b) h t t p : / / g r a d 4 0 . a s . u t e x a s . e d u /
grblog.php?get=GCN3711
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6)
variáveis

Programa de monitoramento de

Atividade geralmente feita a cada 15
dias para o programa de monitoramento de variáveis de
Carlos Colesanti (REA), com imagens feitas com filtro
V.

7)
Ocultações de asteróides ou
satélites de planetas
Atividade somente realizada quando o
observatório está previsto na zona de ocultação de
asteróides ou satélites de planetas. Um dos trabalhos
realizados, foi a observação da ocultação causada pelo
satélites de Pultão, Caronte. A publicação do trabalho
saiu na revista NATURE em
Charon´s size and an upper limit on its
atmosphere from a stellar occultation
http://www.nature.com/nature/journal/
v439/n7072/abs/nature04351.html

8)
Observações astrométricas para
Satélites Artificiais ou Sondas espaciais
Atividade realizada sempre que houver
necessidade de observações astrométricas de lixo
espacial, ou satélites que há muito tempo não são
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observados. Eventualmente pode-se fazer o segmento
astrométrico de sondas espaciais que necessitem de
monitoração. Exemplo disto foram observações da sonda
Mars Reconnaissance Orbiter lançada para pesquisar
Marte.
Publicações em
DISTANT
ARTIFICIAL
SATELLITES OBSERVATION (DASO) Circulars
http://cfa-www.harvard.edu/~gwilliams/
DASO/000000/DASO_000037.txt
Outros programas de colaboração são
realizados em cooperação e apoio a astrônomos
profissionais. Nesse âmbito, participamos da campanha
observacional do cometa Tempel 1 na missão da Deep
Impact, ajudamos em observações de NEOs para
estudos pelos radiotelescópios de Goldstone e Arecibo.

Perspectivas.
Pretende-se para o futuro, aplicar toda
a experiência adquirida neste projeto na construção de
um segundo observatório remoto em local ainda não
definido. Também pensamos em alocar um tempo
observacional disponível para projetos de outros
astrônomos amadores brasileiros, especialmente aos
filiados ao CEAMIG e a REA.
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O NÚMERO DE MANCHAS SOLARES:
ÍNDICE DA ATIVIDADE DO SOL MEDIDO
NOS ÚLTIMOS 50 ANOS(*)
J. C. Penereiro1a,b, 2, 3, L. Parra1a , R. C. Pellegrini1b e W.J. Maluf3
(*) em memória de Jean Nicolini
I.

INTRODUÇÃO

O Sol é uma estrela de tipo espectral
G2 e de classe de luminosidade V. Ele é considerado
como uma estrela do tipo anã que está na seqüência
principal do diagrama de Hertzsprung-Russell, portanto
se trata de uma estrela muito comum no universo. A
relevância em estuda-la está no fato que está muito
próxima de nós e, desta forma, podemos observá-la e
medi-la com maior precisão do que qualquer outra estrela.
Como toda estrela, o Sol é uma imensa esfera constituída
por um plasma (gás ionizado superaquecido) com
temperatura de cerca de 5700 K na superfície (fotosfera)
e da ordem de 12,7x106 K no núcleo.
A maior parte da informação que nos
chega provem da superfície solar, que é cerca de um
milésimo do raio do Sol (6,96x108 m), e compreende a
fotosfera, a cromosfera e coroa inferior; o que
poderíamos chamar de “a pele do Sol”. Somente esta
pequena parte, a mais externa do Sol, é capaz de enviarnos a radiação eletromagnética que não terá interação
com mais nada. Portanto, essa radiação contém
informações sobre quais são as condições físicas, tais
como: pressão, temperatura e a densidade da região que
a emitiu, isto é, a superfície solar.

alta da zona de convecção. Com efeito, num modelo
estelar para o Sol, deve-se levar em conta que as forças
de pressão do plasma solar e a força de gravidade desse
mesmo plasma devem estar em equilíbrio. Assim, ao
integrar as equações da teoria da evolução estelar para
uma estrela do tipo solar, se obtém uma estrutura em
três camadas. No centro se encontra um núcleo onde
se produz toda a energia através das reações de fusão
nuclear. Esta é transportada via uma ampla zona
radiativa, que assim é denominada porque os fótons
gerados no núcleo são transportados por radiação, isso
é, por emissão e absorção por parte dos átomos
presentes. A partir de um certo nível a convecção é mais
eficiente no transporte de energia que a radiação e, assim,
começa a zona convectiva que se estende até a
superfície onde é possível observá-la [11 e 12].
O Sol tem um período de revolução
de cerca de 26 dias terrestres e não gira como um sólido
rígido. Ele apresenta uma rotação diferencial, o que
implica em dizer que o equador solar gira mais
rapidamente que as regiões próximas aos pólos (Fig.-2).

Fig.-2. A rotação diferencial do Sol. Pelo efeito de uma série de
pontos alinhados sobre um meridiano solar, deixariam de
estarem alinhados após uma rotação, já que os pontos próximos
do equador solar são estarão mais avançados que os próximos
ao pólos solar.

Fig.-1. (direita) Imagem do Sol na linha H± do espectro
mostrando filamentos escuros, proeminências, manchas e
granulações (crédito: National Solar Observatory - USA).
(esquerda) Concepção artística dos gases moviemtando-se
sob uma mancha solar (crédito: NASA).

A fotosfera, observada com grande
resolução espacial e com boas condições atmosféricas,
se parece como uma rede, a qual denomina-se granulação
solar (Figura 1), a qual podemos associa-la a parte mais
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

Um outro aspecto, que já conhecemos
a muito tempo, e que podemos administrar como uma
informação extremamente importante sobre sua estrutura
interna, são as manchas solares [1 e 4]. Hoje sabemos
que as manchas solares são estruturas com temperaturas
de 2000 a 2500 graus inferior a da fotosfera [10 e 12].
Sabemos também que elas são zonas com polaridades
magnéticas diferentes e, portanto, o plasma solar se
orienta segundo as linhas do campo magnético. A
presença de um campo magnético nas manchas solares
pode ser demonstrada graças ao “efeito Zeeman”. Este
efeito se produz quando alguns níveis de energia dos
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elétrons nos átomos são afetados pela presença de um
campo magnético, o que acaba duplicando-os. Esta
circunstância permitiu demonstrar o caráter magnético
das manchas e medir a intensidade do campo das
mesmas, que resultou ser da ordem de 3000 gauss; contra
centenas de gauss medidos na coroa solar e ~ 10-6 gauss
no meio interestelar (observe que o campo magnético
terrestre é de aproximadamente 0,5 gauss, [5]).
Posteriormente, pode-se detectar a
posição, ou inclinação, das linhas do campo magnético e
comprovar desta forma que no núcleo de uma mancha
elas estão mais apertadas formando uma espécie de tubo,
entretanto na penumbra elas se inclinam para se
esparramar, diminuindo sua intensidade [12]. Estes tubos
magnéticos que emergem do interior do Sol parecem
ser gerados e armazenados por um mecanismo
denominado “dínamo solar”. Esse mecanismo ocorre na
parte mais inferior da zona de convecção (a uns 200.000
km abaixo da superfície), onde permanecem mais ou
menos na posição horizontal até que, curvam-se em
forma de um U invertido, emergindo até a superfície
dando lugar aos fenômenos visíveis que conhecemos
como manchas e protuberâncias. Pela sua natureza
magnética, as manchas têm uma polaridade determinada
e, pela forma de gerar-se, durante todo um período de
cerca de 11,2 anos mostram em um dado hemisfério com
mesmo sinal ou polaridade nas manchas dianteiras de
cada grupo e ao contrário nas traseiras. O mesmo ocorre
no segundo hemisfério, mas com as polaridades invertidas
em relação ao primeiro.
Desta forma, podemos afirmar que
as manchas solares são reflexos das complexas
atividades que ocorrem no interior do Sol. Assim,
entendemos que, observá-las de diferentes maneiras e
sistematicamente é uma enorme contribuição científica
para procurarmos entender melhor o que acontece com
o período de cerca de 11,2 anos, denominado de “ciclo
de atividade solar”.
Neste trabalho apresentamos os
dados de aproximadamente cinco ciclos solares
completos, baseado em observações diretas do Sol que
vem sendo realizadas desde 1956 quando o astrônomo
Jean Nicolini iniciou suas observações solares em São
Paulo. Essa observações vêm ocorrendo até os dias de
hoje por nossa equipe em Campinas e região. Os dados
estatísticos que aqui apresentamos foram medidos
utilizando diferentes tipos de equipamentos devido ao
longo tempo em que foram coletados. Todas essas
informações foram revistas cuidadosamente, além de
normalizadas para que pudéssemos fazer uma extensa
análise estatística para cada ciclo solar [8].
Na seção - II apresentamos uma
forma de justificar o aparecimento das manchas solares
baseado na teoria do dínamo. Os métodos de
observações, os equipamentos empregados e a forma
com que os dados foram catalogados para o tratamento
estatístico estão apresentados na seção - III. A seção IV é dedicada à apresentação desses dados. As
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comparações são discutidas na seção – V. A sexta seção
é reservada para uma discussão sobre a freqüência do
aparecimento das maiores manchas observadas a cada
ano e sua relação com o ciclo de atividade solar.

II.
SOLARES

ENTENDENDO AS MANCHAS
A teoria cinemática do dínamo.

De todas teorias apresentadas até hoje
para explicar as manchas e os fenômenos na fotosfera
solar, a teoria cinemática do dínamo é a mais aceita. Ela
se baseia na semelhança do dínamo de Faraday, daí sua
denominação [10 e 12].
Como vimos anteriormente, o Sol é
constituído de uma matéria fluída a alta temperatura e
que gira de forma diferencial em função da sua latitude.
Talvez a maior surpresa seja a maneira como as camadas
interiores giram – especialmente se comparadas à
rotação externa peculiar do Sol. Como dissemos
anteriormente, são gastos cerca de 26 dias terrestres
para a fotosfera visível e a zona de convecção logo abaixo
dela fazer uma revolução completa no equador solar, a
uma velocidade de cerca de 7200 km/h. Essa mesma
rotação leva quase 36 dias para ser completada nas altas
latitudes, ou seja, perto dos pólos, porém com uma
velocidade bem menor, que é de cerca de 870 km/h.
Portanto, isso significa que a zona de radiação e a zona
de convecção giram com velocidades muito diferentes,
deslizando uma pela outra. Acredita-se que, nessas
regiões ocorram áreas de cisalhamento, ou camadas
interfacial, que formam o dínamo que, por sua vez, gera
o principal campo magnético do Sol [11 e12].
Deste modo, o movimento interno de
cisalhamento estica e retorce as linhas do campo
magnético existente entre os pólos solar, que se vêem
forçadas a retorcer-se e a criarem bulbos devido aos
ditos diferenciais de rotação. Como conseqüência desse
processo, a energia dessas linhas de campo magnético
aumenta. Por vezes essa ação criam os bulbos que se
comportam, na superfície (ou fotosfera), como campos
magnéticos locais com suas polaridades norte e sul, que
obrigam a matéria a dispor-se de forma parecida como
a que se ordenam as limalhas de ferro ao redor dos pólos
de um imã em forma de U. Esses bulbos surgem na
fotosfera sob as formas de “loops”, protuberâncias,
filamentos (que não são mais do que uma protuberância
vista com a superfície solar de fundo) e as manchas
solares.
Resumindo, os campos magnéticos que
nascem do próprio mecanismo de dínamo, fazem com
que, por oposição de polaridades com a existente
inicialmente, ao final de cada processo (cerca de 11,2
anos) o campo magnético solar total inverta de sentido
(Figura 3).
Após o ciclo solar de 11,2 anos, o Sol
inteiro reverte sua polaridade magnética geral: o pólo
magnético norte se torna pólo sul, e vice-versa. Assim,
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um ciclo solar magnético completo
dura em média cerca de 22 anos
(Figura 3). Ninguém ainda foi capaz
de compreende perfeitamente o
processo inteiro que ocorre no interior
na fotosfera solar, da mesma forma
que ninguém ainda consegue entender
por que o campo magnético da Terra
também se reverte a intervalos
aparentemente aleatórios.

III.
METODOLOGIA
EMPREGADA
PARA
OBSERVAÇÃO DO SOL
Desde 1956 o Sol
Fig.-3. O ciclo começa com linhas do campo magnético correndo de um pólo
está sendo observado diariamente
a outro – o campo gerado na camada interfacial, onde as zonas de radiação
pela nossa equipe com equipamentos
e convecção deslizam uma pela outra. Como a camada mais externa gira mais
refratores munidos de filtros solares.
rápida na altura do equador (~26 dias) do que perto dos pólos (~36 dias), as
Ao longo de todo esse período houve
linhas passam a distender-se. A medida que o plasma se revolve e flui, ele
uma troca de equipamentos e de
distorce mais essas linhas, enchendo-as de energia. Quando as linhas se tornam
observadores, em função de diferentes
retorcidas, elas se elevam e rompem a superfície formando assim as manchas
solares (fonte da figura: http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2001/
circunstâncias técnicas e pessoais. A
ast15feb_1.htm).
Tabela - 1 resume os tipos e
características dos equipamentos
utilizados, os aumentos praticados, os filtros usados, os – para manchas para o norte e FS – para manchas para
períodos de uso desses materiais e os observadores o sul), grupos de manchas no norte e no sul (GN – para
responsáveis pelas medidas, além dos locais de grupos ao norte e GS – para grupos ao sul), e finalmente
o número relativo de Wolf (R).
observações.
No que se refere à classificação da
O método de observação empregado
manchas
solares,
optou-se pela Classificação dos grupos
foi, via de regra, o direto. Essa decisão foi tomada por
de
manchas
de
Waldmeier
do Observatório de Zürich
ser esse método o mais eficiente que o por projeção no
[1,
13
e
17].
levantamento estatístico da atividade solar. A observação
do Sol sempre que possível ocorreu logo às primeiras
Para extrair o número de Wolf (R) do
horas da manhã a fim de avaliar melhor o deslocamento dia da observação aplicamos a clássica equação
das manchas e, sobretudo, aproveitar a maior calma da R = K (10 xG + F ) ; onde
K representa uma constante
atmosfera terrestre. No momento da observação,
que
está
relacionada
ao
tipo
de equipamento e o aumento
identificava-se através de oculares as manchas e os
grupos de manchas solares, classificando-as com relação empregado no momento da observação, G é o número
aos tipos, tamanhos, posições, horário, qualidade das de grupos de manchas e F representa o número de
imagens e aspectos do céu, manchas no norte e sul (FN manchas.
TABELA – 1: Informações a respeito dos equipamentos empregados nesse levantamento.
Instrumento

Abertura (mm) e distância focal

Aumento

Filtro

Período

Refrator Vion

56 - F/14

65x, 90x e 100x Negro

1956-1972 Nicolini

São Paulo

Refrator Kogaku

50 – F/15

65x

Negro

1972-1975 Nicolini

Atibaia

Refrator

76 - F/14

65x e 100x

Negro

1975-1976 Nicolini

São Paulo

Refrator

150 – F/12

57x

Solar Skreen

1976-1987 Nicolini

Campinas (*) e Americana

Refrator

135 – F/8

64x

Solar Skreen

1988-1991 Nicolini

Refrator Vixen

80 – F/8

60x

Thousand Oaks+ 1991-1992 Moser

São Paulo

Refrator

60 - F/15

72x

Negro

Campinas e Monte Mor

Refletor Maksutov

150 - F/15

90x

Thousand Oaks+ 1996-2000 Maluf

Refrator Zeiss

150 - F/15

150x

Thousand Oaks+ 2000-2005 Maluf

Refletor Maksutov

127 - F/12

154x

Orion Solar

2000-2005 Maluf

Refrator Polarex

102 - F/14,7

150x

Baader Solar

2000-2005 Maluf

1993-1996 Maluf

Observador

Nota

(*) Nota: por uma questão de uniformidade dos dados, não foram consideradas as observações pelo celostato de Nicolini em Campinas.
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TABELA – 2: Modelo do relatório de observações. Relatório
gerado para o dia 31/10/2003.

no momento da observação, sendo 0 (zero) para
céu inteiramente descoberto, e 100 (cem) para céu
totalmente nublado. O horário marcado no
momento da observação foi, como de costume, o
tempo universal (TU).
De posse desses dados, todos
foram organizados na forma digital em planilhas
geradas pelo software EXCEL [8]. Foram gerados
vários arquivos contendo os dados de dia a dia de
observações. A partir das informações descritos
acima, calculamos as médias e os desvios padrão
mensais associados ao número relativo de Wolf
(R) para: manchas no hemisfério norte e sul, grupos
de manchas para cada hemisfério e número R do
mês em questão. A Tabela – 3 mostra um exemplo
de como foram geradas as planilhas de dados
observacionais para o caso do mês de novembro
de 1982.

IV.

Adotando essa rotina de observação,
gerou-se o que chamamos de um relatório diário
(HELIOFÍSICA) das observações solares. Na Tabela 2 ilustramos um exemplo típico de um desse relatório
para o dia 31 de outubro de 2003.
Os dados que aqui trabalhamos foram
catalogados e gerados a partir de 1956 até 1991, com
várias pesquisas e consultas realizadas nas anotações
pessoais do astrônomo Jean Nicolini, e junto aos
“relatórios mensais” da comissão solar do então
Observatório do Capricórnio, publicados por esse no
período de 1977 a 1990 [7]. A partir de 1991 iniciamos
nossas próprias observações solares, realizadas na região
de São Paulo (entre meados de 1991 a 1992) e Campinas
- Monte Mor (de 1992 em diante). Em ambos períodos,
os dados coletados sempre respeitaram os padrões de
observações propostos pelos Observatórios de Zürich e
AAVSO (American Association of Variable Stars
Observers/Solar Division), mas usando a classificação
proposta anteriormente [7 e 13]. Para o grau de
visibilidade e/ou transparência da imagem solar
empregou-se a nomenclatura: E (excellent) – excelente;
F (fair) – muito boa; G (good) – boa-razoável; P (poor)
– má-sofrível e 0 (zero), quando não ocorreu a
observação. Outrossim, o percentual de nuvens existente
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Na seção anterior discutimos os
procedimentos empregados para a coleta dos dados
relativos às observações das manchas solares. Os
dados apresentados nessa seção resultam das
informações sintetizadas do período de 1956 a 2005
de observações diretas do Sol.
As condições gerais do tempo
permaneceram de boa (G) a excelente (E) (em
cerca de 42,37% dos dias observados). 14,15% do
total de dias mostraram-se em condições razoáveis
de observações. O restante dos dias (43,48%) não
foram realizadas observações por fatores adversos
(tempo ruim, condições do equipamento a desejar,
ou outros motivos). A Figura 5 ilustra o histograma
da distribuição das condições de visibilidade no período
em que foram trabalhados os dados.
A Figura 6 mostra o gráfico da curva
de atividade solar, isto é o número médio relativo de Wolf
(R médio) em função do tempo (anos). Numa rápida
inspeção, podemos verificar o comportamento dos
últimos cinco ciclos solares (de número 19 a 23). Cada
ponto refere-se a um mês de observação. Constata-se
ainda que o ciclo 19 está incompleto em dois anos, pois o
mesmo iniciou-se em 1954,0.
Seria impossível apresentar aqui
todos os dados digitalizados contendo todas as
informações descritas na seção – III para esses 50 anos
de observações. Ao invés disso, optamos em apresentar
essas informações na forma de figuras, e assim
apresentar as análises estatísticas das mesmas. Na
Tabela – 4 apresentamos um resumo dos dados mensais
para os valores médios do número relativo de Wolf
(Rmédio) e os desvios associados a cada medida. Nessa
tabela também destacamos os momentos de mínimo
(mím.) e máximo (Máx.) de cada ciclo. Em azul
evidenciamos o valor do mínimo e em vermelho o valor
do máximo medido.
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TABELA – 3: Planilha mensal contendo os dados
observacionais relevantes.
Nov./1982
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

V
E0
E0
E0
G50
P80
P80
P90
G0
F0
F10
G80
F80
F70
0
0
G80
F10
E0
E10
G80
0
E70
E50
P90
E60
E60
0
E50
F60
G70
0

Total de dias:26

G F
R
GN
5
38
88
4
8
29
109 5
6
22
82
3
7
30
100 4
6
14
74
3
4
12
52
4
2
9
29
2
5
19
69
2
7
17
87
2
7
27
97
6
3
20
50
1
3
28
58
1
5
45
95
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
41
71
1
4
63
103 0
6
73
133 1
5
46
96
1
6
39
99
2
0
0
0
0
8
52
132 5
5
24
74
3
3
11
41
1
5
27
77
2
5
19
69
2
0
0
0
0
4
22
62
1
4
34
74
1
3
18
48
1
0
0
0
0
129 779 2069 59
R(médio) = 79,58±28,28

FN
27
20
15
14
6
12
9
11
7
26
2
1
2
0
0
7
0
1
4
5
0
23
10
1
8
7
0
1
1
2
0
222

GS FS
1
11
3
9
3
7
3
16
3
8
0
0
0
0
3
8
5
10
1
1
2
18
2
27
4
43
0
0
0
0
2
34
4
63
5
72
4
42
4
34
0
0
3
29
2
14
2
10
3
19
3
12
0
0
3
21
3
33
2
16
0
0
70
557
% = 35,54

Fig.-5. Histograma resumindo as condições de visibilidade
para o total de observações que dispomos. Empregou-se a
nomenclatura: E (excellent) – excelente; F (fair) – muito
boa; G (good) – boa-razoável; P (poor) – má-sofrível e 0
(zero) – não observado.
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Uma verificação do comportamento das
contagens de manchas que apareceram no hemisfério
norte (N) em relação à do hemisfério sul (S) está
mostrado na Figura 7. A distribuição negativa refere-se
às manchas observadas ao longo do hemisfério solar sul.
É possível perceber uma simetria entre as distribuições
das manchas de cada hemisfério para um mesmo período,
ainda que, seja possível notar diferenças entre os valores
de Rmédio para ambos os hemisférios. Isso se deve à
forma com que as manchas aparecem e desaparecem
no disco solar. A simetria entre essas distribuições é
reconhecida na figura e se deve, em parte, ao efeito
descrito na teoria cinemática do dínamo (seção - II).

V.
COMPARAÇÕES
OUTROS TRABALHOS

COM

Os cinco ciclos solares descritos na
seção anterior foram comparados com dados contidos
na literatura (via internet) dos seguintes centros de
pesquisas que observam regularmente o Sol: SIDC (Solar
Influences Data Analysis Center) [2, 13, e 17] e AAVSO
(American Association Of Variable Star Observers) [14
e 15]. Todos esses órgãos trabalham com medidas
médias, obtidas a partir de dezenas de observadores
espalhados pelo mundo que, por sua vez, empregam
diferentes equipamentos, filtros, aumentos e métodos
observacionais (direto e indireto – projeção).
O número internacional de manchas
solares é um índice que caracteriza a atividade solar e é
regularmente atualizado pelo Centro de Análises de dados
de Influência Solar (SIDC - localizado em Bruxelas) que
possui informações a respeito do Sol desde 1749 [17].
Atualmente esses dados são uma síntese e um reflexo
das observações de dezenas de astrônomos amadores
espalhados pelo mundo, que enviam seus dados para esse
centro de pesquisa o qual faz suas correções e publica o
valor médio (diário, mensal e anual) do número de Wolf.
Na
Figura
8
mostramos
simultaneamente os nossos dados e do SIDC para os
valores de Rmédio. A concordância com os resultados
encontrados por aqueles órgãos de pesquisa é excelente.
Os dados da AAVSO [14 e 15] são
compilados a partir das observações de centenas de
participantes de um programa americano de observações
solares. Aqui existe uma ampla participação de
astrônomos amadores e profissionais atuando em
conjunto num esforço de obterem dados estatisticamente
relevantes sobre o Sol. Esse programa de observação
solar foi iniciado em 1944 e, produz, independentemente,
o índice americano de manchas solares. Na Figura 9
comparamos nossos dados com os da AAVSO, sempre
considerando o Rmédio de um determinado mês. Mais uma
vez percebemos um excelente acordo entre os dados
que possuímos com os publicados pela AAVSO.
É importante enfatizar que o desvio
identificado entre os dados das Figura 8 e 9 já eram
esperados entre nossas medidas, pois enquanto nossos
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Na Figura 10 comparamos
nossos valores dos máximos de R médio
(vermelho com ponto rosa e barras de erros)
suavizado e calculados para cada um dos
cinco ciclos com os valores do SIDC (azul
com ponto amarelo) e da AAVSO (preto com
ponto verde), sempre no mesmo período de
máximos para ciclo. As barras de erros são
as dispersões que medimos para os nossos
dados já suavizados.
Em que pese valores
sempre mais elevados de Rmédio para as
medidas do SIDC e da AAVSO (exceto para
o ciclo 20), quando comparados com os
Fig.-6. Média do número relativo de Wolf para o período observado (1956- nossos dados, testemunhamos uma mesma
2005).
tendência para todas as medidas. Exceção
dados foram obtidos por apenas um
observador, as medidas do SIDC e da
AAVSO são médias realizadas com base
em observações feitas por dezenas de
equipamentos. Neste sentido, a média
registrada das diferenças entre as
medianas (outros–nossos) foi de
12,30±1,96, e o espalhamento encontrado
de 4,04. Esses resultados são consistentes
com os erros internos estimados para as
nossas medidas do número relativo de
manchas solares (Tabela – 4). Na Tabela
– 5 mostramos os desvios calculados a
partir das medianas para as diferenças
entre nossos dados e da literatura
”Rmédio(SIDC) e ”Rmédio(AAVSO).

Fig.-7. Distribuição das contagens de manchas nos hemisférios norte (azul)
em relação ao hemisfério sul (vermelho) ao dos anos.

TABELA – 5: Comparações entre nossos dados e do SIDC e
da AAVSO.
Ciclo

”Rmédio(SIDC)

”Rmédio(AAVSO)

19

-26,15±2,47

20

3,59±0,76

6,19±1,21

21

14,82±1,78

23,67±2,57

22

10,70±1,24

28,60±2,97

23

18,42±1,98

19,54±2,04

23,68±2,53

feita ao ciclo 19 onde percebemos que o nosso valor é
mais elevado que o do SIDC. Os comportamentos que
avaliamos nas Figuras 8, 9 e 10 reforçam a boa qualidade
que possui os nossos dados que nos envolvemos, uma
vez que todos estão contidos nas barras de erros
calculadas.

VI
A
DISTRIBUIÇÃO
MAIORES MANCHAS

DAS

As observações pelo método direto
foram acompanhadas não apenas pelas
contagens das manchas e grupos de manchas
como descrito na seção – III, nelas também estão
contidos os elementos da classificação de
Waldmeier [13], que nesse caso referem-se a
desenhos feitos pelos observadores das manchas
e grupos de manchas. Para verificarmos uma
possível correlação entre a freqüência das
maiores manchas que apareceram ao longo de
cada ano com cada ciclo solar correspondente,
selecionamos os desenhos onde a ocorrência
evidente da maior mancha se fazia presente. A
Figura 11 ilustra um exemplo de uma maior
mancha observada no dia 17 de outubro de 2001,
Fig.-8. Compações dos nossos dados (preto) com os do SIDC (vermelho). época em que o Sol estava passando pelo máximo
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TABELA – 4: Dados mensais do número relativo de Wolf (Rmédio) para o período observado.
Ano

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun. Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

87,9
187,1
234,8
220,2
130,8
43,1
24,8
12,6
14,5
24,2
27,0
103,9
116,9
104,0
119,5
108,0
50,7
32,7
25,9
19,8
3,3
14,5
45,4
173,6
131,8
104,3
110,6
77,4
51,8
11,7
2,1
3,4
50,0
122,4
123,5
156,0
120,0
39,4
41,2
42,7
8,9
6,9
25,6
48,1
103,1
67,4
79,1
88,3
25,6
40,5

69,6
121,9
135,7
124,0
108,4
40,6
36,3
21,2
25,9
16,4
29,7
92,9
109,8
120,9
120,8
95,6
67,4
33,4
24,1
11,0
3,9
26,8
73,8
126,1
110,4
127,7
157,6
51,7
67,2
16,2
9,1
0,0
24,6
124,5
127,7
160,6
110,0
40,5
49,2
28,0
6,8
8,6
30,0
59,7
141,5
57,5
83,0
54,6
43,5
31,9

62,5
141,4
164,6
173,8
103,8
53,7
40,4
16,0
15,7
10,6
17,2
116,6
79,6
122,4
122,3
68,7
69,9
49,7
16,9
2,7
18,5
7,0
77,1
125,1
126,9
143,7
149,9
50,6
67,8
9,4
9,9
6,9
53,9
80,4
127,2
146,6
85,3
55,9
43,9
66,0
13,0
4,7
57,6
99,4
161,8
118,2
98,8
47,0
47,9
22,9

106,6
155,8
172,4
158,9
104,2
55,0
44,0
30,3
8,9
6,8
31,0
68,7
74,6
107,6
115,0
75,4
60,2
58,5
23,9
1,4
21,1
9,8
86,9
79,9
132,6
162,5
129,5
48,0
47,6
9,1
12,4
15,7
66,6
94,2
119,1
111,0
71,5
34,6
14,0
27,0
3,8
13,5
54,1
59,3
153,6
75,8
116,4
62,0
27,8
23,7

99,0
154,1
182,4
139,2
94,0
34,2
33,0
40,3
7,7
13,2
36,1
74,4
144,0
142,0
129,4
57,8
69,1
37,1
19,1
4,8
11,3
10,6
80,5
118,9
193,5
164,2
83,2
77,4
49,2
14,0
9,1
20,0
42,1
106,5
129,6
109,5
105,9
69,5
37,0
24,5
4,9
15,4
59,9
103,6
131,3
65,5
76,1
33,4
34,0
40,9

101,6
154,6
172,2
139,5
86,9
66,0
47,3
29,8
7,5
13,6
44,1
70,4
119,6
112,2
94,2
38,2
71,0
38,4
29,4
5,4
9,6
32,7
88,1
131,0
151,1
117,2
114,1
77,4
38,4
12,8
0,0
10,8
80,7
195,6
107,9
171,9
93,8
47,3
21,4
51,5
11,6
13,5
73,8
156,9
163,3
115,2
65,5
59,3
41,0
41,3

153,9
130,3
164,2
178,8
91,6
38,7
5,8
34,4
12,1
7,6
42,0
111,5
99,9
82,8
97,0
47,9
53,8
21,9
30,3
21,7
8,1
20,9
40,0
134,6
133,2
224,2
130,2
49,2
18,1
4,9
8,4
32,8
86,5
145,6
138,1
156,6
100,6
52,8
43,0
15,9
13,9
21,2
97,1
107,6
132,9
91,1
123,6
46,2
34,0
37,5

177,1
187,3
158,7
126,8
105,5
47,9
43,2
33,2
3,3
13,8
37,5
70,7
107,6
90,4
109,9
44,1
57,8
51,0
24,8
14,4
9,4
40,9
106,5
180,5
149,1
183,5
128,0
30,7
11,4
2,5
0,0
29,2
96,1
120,9
105,7
144,4
90,4
19,8
23,8
5,7
0,0
44,4
97,5
92,3
139,0
153,7
90,4
51,9
25,8
21,4

177,4
207,1
164,9
124,2
61,9
27,6
36,1
35,3
4,1
19,9
70,8
87,0
99,3
79,7
94,0
39,9
59,5
33,2
54,5
8,0
22,9
41,2
99,5
171,5
140,5
129,6
81,9
45,4
6,1
14,1
30,7
42,0
75,6
179,9
110,6
132,4
105,5
33,2
63,0
13,9
0,0
19,9
53,1
174,7
103,6
137,8
92,2
51,0
39,9
7,7

256,8
189,6
120,7
96,2
64,5
29,4
27,6
21,7
2,5
14,8
58,7
84,6
70,1
72,5
107,3
43,4
36,6
23,2
18,8
15,0
4,1
26,6
77,9
166,7
148,7
117,6
79,6
24,3
12,9
16,9
16,8
32,1
101,6
164,7
89,3
101,6
61,9
40,3
27,0
14,0
19,9
35,9
83,9
183,0
130,2
94,3
68,8
43,5
34,1
14,0

224,4
278,2
189,5
113,3
86,4
29,6
15,0
12,8
14,8
10,7
76,0
135,6
99,8
133,8
98,4
67,8
43,7
20,0
8,5
3,8
12,1
43,9
131,3
183,3
150,1
146,8
123,7
23,1
12,7
9,7
8,3
17,7
136,8
110,4
128,9
137,1
63,9
26,9
37,0
13,0
13,3
41,3
97,8
104,0
130,3
142,5
39,6
30,7
13,7
37,6

114,9
151,2
191,6
142,7
100,6
60,4
20,2
30,0
3,1
7,2
49,7
101,3
103,3
92,9
151,6
78,3
60,3
16,8
44,4
30,4
0,0
15,8
52,4
155,6
147,2
157,5
116,2
70,9
36,7
17,8
11,8
26,2
91,1
174,7
136,6
228,6
86,9
84,0
23,6
17,3
7,4
7,0
78,0
131,3
183,1
68,5
103,0
65,6
38,6
44,6

do atual ciclo solar (o ciclo 23). A partir da seleção desses
desenhos, fizemos uma medida estimada da superfície
de cada mancha em relação ao hemisfério visível. Na
Tabela – 6 listamos essas informações onde, para um
dado ano, temos o mês, o dia, o valor do Rmédio daquele
correspondente ano e, o valor estimado da superfície da
mancha solar. A medida da superfície de uma
determinada mancha solar está em unidade aleatória e
tomada como base em: VALORx10-6 do hemisfério
visível.
Para podermos comparar a freqüência
da maior mancha com o número relativo de Wolf,
multiplicamos os valores deste último por 30. A Figura
12 mostra a relação entre essas duas informações com
o tempo (em anos). Nela vemos a existência de uma
correspondência nas variações dos máximos (valores são
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Média
136,0
171,5
171,0
144,8
94,9
43,9
31,1
26,5
10,0
13,2
43,3
93,1
102,0
105,1
113,3
63,8
58,3
34,7
26,7
11,5
10,4
24,2
80,0
145,6
142,9
148,2
117,0
52,2
35,0
11,6
9,9
19,7
75,5
135,0
120,4
146,4
91,3
45,4
35,3
26,6
8,6
19,4
67,4
110,0
139,5
99,0
86,4
52,8
33,8
30,3

Desvio
61,9
42,4
28,6
33,7
18,9
12,8
12,7
9,3
6,9
5,2
17,8
21,2
20,6
22,1
17,0
22,7
10,7
13,2
12,3
9,0
7,3
13,2
26,0
31,3
20,0
33,3
25,3
20,0
22,2
4,7
8,3
13,0
30,4
36,7
14,4
34,0
18,4
18,1
13,9
18,0
6,0
13,8
24,9
44,4
23,5
33,6
23,1
15,3
9,4
12,1

OBS:
Máx.

min.

Máx.

mín.

Máx.

min.

Máx.

min.

Máx.

sem dimensões e absolutos). A correspondência é notável
para o ciclo 20 e ajusta-se bem para os ciclos restantes.
A maior mancha registrada no período
foi em 17/10/1981 com uma superfície de 3697x10-6 do
hemisfério visível e situada no recém passado máximo
do ciclo 21 (período: 1976,6 - 1986,5). Vale ressaltar que
neste ciclo se registrou o período de ascensão mais rápido
dos últimos 50 anos de observações, com um tempo de
ascensão de 4,7 anos (que está abaixo da média
apresentada literatura, que gira em torno de 5,1 anos).
Este ciclo chegou ao seu máximo em 1979,8 com um
Rmédio de 148,92 (também entre os mais altos valores).
Os resultados mostram, como já
esperávamos, uma relação direta entre a atividade solar
e o aparecimento de grandes manchas. Isso fica evidente
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50 anos (1956 a 2005), utilizando um
procedimento uniforme e confiável para extração
de informações científicas relevantes. A partir
desses dados, reconstruímos o ciclo de atividade
solar, onde foram identificados os ciclos de
número 19 (parcial), 20, 21, 22 e o atual ciclo 23.
Analisamos todos dados
observados e, agora, temos essas informações
disponíveis na forma digital (dia a dia, mês a mês
e ano a ano), o que correspondem a quase
287500(!) dados envolvidos em todo esse trabalho
de pesquisa. Devido a problemas de espaço,
Fig.-9. Comparações dos nossos dados (preto) com os do
apresentamos todas as informações em forma
AAVSO (verde).
de tabelas e figuras gráficas.
Fizemos as comparações da curva
na Figura – 12, pois praticamente cada ciclo solar
acompanha o freqüência das maiores manchas. Aqui de atividade solar e dos valores dos máximos de Rmédio
podemos interpretar que o aparecimento de manchas para cada ciclo com os dados disponíveis na literatura
cada vez maiores recebe a influência na atividade do (SIDC e AAVSO) [2, 14, 15 e 17]. Em geral, constatamos
meio interno à fotosfera. Estando essa atividade em alta, que nossos dados estão em excelente acordo com os
o campo magnético no interior da fotosfera também será dados desses outros centros de pesquisas solar.
elevado, ocasionando desta forma a formação de grandes
Lançando mão das informações
manchas, além de menores em situações mais relativas ao tamanho superficial das manchas,
esporádicas. Os resultados obtidos aqui vem apenas selecionamos e estimamos a superfície da maior mancha
reforçar esta hipótese da atividade solar e com certeza solar em cada de observação. Esses valores foram
tem ligações com fenômenos terrestres (clima, registros comparados com o ciclo de atividade solar e revelou-se
geológicos, posicionamento de GPS (Global Positioning uma boa correlação com a freqüência das maiores
System), dentre outros) [6].
manchas que apareceram no período.
O propósito desse levantamento é o
VIII.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
de prover dados independentes de outros órgãos de
E ste trabalho apresentou uma breve pesquisas no exterior, para um extenso estudo das
revisão sobre o mecanismo de formação das manchas influências solar sobre os diversos parâmetros terrestres.
solares, tomando como base o modelo da teoria cinética Com esse propósito, pretendemos identificar e estudar
do dínamo [10 e 12]. Através desse modelo, entendemos possíveis correlações que existam entre os ciclos de
que as manchas aparecem na fotosfera solar por se atividade solar e os seguintes parâmetros: climáticos
manifestarem intensos campos magnéticos que bloqueiam (temperaturas, pressão, índice pluviométrico, irradiância
e as concentrações de CO2 e SO2), ambientais [9],
a convecção da matéria abaixo da sub-fotosfera.
tecnológicos
[4 e 6], dentre outros. Um estudo sobre o
Apresentamos a metodologia
empregada num levantamento de contagens de manchas problema da previsão [para um resumo vide 3] do término
e grupos de manchas solar realizado ao longo dos últimos do atual ciclo solar e o comportamento do próximo (ciclo
24), também estão sendo contemplados nos nossos
projetos de pesquisas.
IX.

Fig.-10. Comparações dos máximos de cada ciclo. Nossos dados
(vermelho) contra: SIDC (azul) e AAVSO (preto). As barras de erros
são as dispersões medidas para os nossos dados.
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TABELA – 6: Medidas da superfície da maior mancha (unidades: VALORx10-6 do
hemisfério visível, para maiores detalhes vide o texto).

Fig.-11. Imagem do dia 17 de
outubro de 2001 da sonda SOHO/
MDI [16]. Identifica-se uma imensa
mancha detectada em pleno máximo
de atividade solar.

X.

Ano
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Mês
9
10
6
1
5
9
3
9
1
5
4
12
2
10
11
8
10
4
4
8
3
6
2
11
11

Dia
7
16
8
8
13
2
19
21
30
15
2
22
1
21
17
21
26
30
16
8
28
27
14
7
11
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Fig.-12. Freqüência das maiores manchas em relação à atividade solar para
o período analisado.
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Ano
1981
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1984
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1990
1991
1992
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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Um Ano de Secção Lunar da REA-BRASIL
Fevereiro/2005 a Fevereiro/2006
Rosely Gregio - REA/Brasil - SP
Objetivos Gerais da Secção Lunar:
· Observação sistemática da Lua e registro dessas
observações;
· Manter uma equipe permanente de observadores;
· Estimular, iniciar e formar novos observadores;
· Divulgar eventos relacionados à Lua e a sua
observação;
· Intercâmbio e cooperação com instituições nacionais e
internacionais;
· Prosseguir os trabalho iniciado pela SBS (1947);
· Resgatar e formar um acervo de observações lunares;
· Criar um Atlas Lunar Brasileiro.

Projetos, Campanhas e Resultados
PROJETO ATLAS SELENOGRÁFICO –
Gerenciada por Paulo Varella e Regina A. Atulim.
Projeto desenvolvido a longo prazo e
composto de textos, imagens e mapas como base de
consulta e observação.
Resultados:
Algum material já está disponível no
website da Secção Lunar: http://lunar.astrodatabase.net

PROJETO EARTHSHINE (Luz Cinzenta)
Observação sistemática da Luz
Cinzenta Lunar em todas as ocasiões propícias antes e
após a Lua Nova que nos propicia informações sobre
as mudanças no Albedo da Terra. A NASA e outras
instituições utilizam imagens em CCD como um
instrumento para calibrar seus satélites. Ao observar-se
a luz cinzenta lunar também pode acontecer de
avistamento de eventos de TLP e possíveis Impactos
na Lua.
Resultados de Observações:
No período de 11/04 a 12/06 de 2005
foram obtidas 16 observações e 2 imagens.
1 Observador e 2 astrofotógrafo e 2
imagens.
Utilizando a Escala de Intensidade de
Brilho elaborado por David O. Darlin (ALPO), onde:
0 - Earthshine muito opaco sem
características visível no disco, mesmo ao longo da borda
lunar. Nada pode ser visto mesmo usando Instrumentos.
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1 - Earthshine muito opaco sem
características visível no disco, excluindo ao longo da
borda da Lua. Características como Grimaldi e Mare
Crisium pode ser visto.
2 - Earthshine fusco em aparecimento
e muitos ‘’mares” mais escuros são visíveis. Nenhuma
cratera luminosa, formações, ou raios é visível. O disco
pode ser visto a olho nu.
3 - Luz cinérea claramente luminosa
com as Maria visíveis. A borda ao longo da Lua é clara.
Crateras luminosas como Aristarchus, Copernicus, e
Kepler são visíveis.
4 - Luz cinérea intensa. Todas as
formações lunares mais distinguíveis são facilmente
vistas. As Maria são definidas, crateras luminosas se
salientam muito claramente, estrutura de raio muito
evidente. Luz cinzenta bem vista a olho nu.
5 - Luz cinzenta extremamente
luminosa. Crateras como Aristarchus, Copernicus e
Tycho visíveis ao olho nu. Crateras luminosas. pequenas
aparecem como estrelas vistas ao telescópio. Formações
de baixo albedo se salientam facilmente. Earthshine
muito intenso ao olho nu.
Concluirmos que até o momento não
houve observações suficientes para que se pudesse
traçar um perfil de comparação com outros períodos.
Observações a olho nu em relação a vista através de
instrumento (no caso dessas observações foi utilizado
um MCT e aumento de 48x) decrescem em 1 ponto na
escala de estimativa de brilho. Nenhum impacto ou evento
de TLP foi observado nesse período.

PROJETO FENÔMENOS TRANSITÓRIOS
LUNARES (TLP) – Gerenciada por Frederico Luís
Funari.
Fenômenos Transitório Lunares (do
inglês Transient Lunar Phenomena - TLP) são
ocorrências anômalas de curta duração que no geral se
manifestam solitariamente. Em síntese temos os
seguintes fenômenos transitórios, ou fenômenos
passageiros, que já foram reportados como suspeitos de
TLP (alguns confirmados e outros não) e que são
normalmente procurados pelos observadores assíduos
da Lua:
Efeitos Gasosos: Isto é quando, em
boas condições de seeing, alguns locais da superfície
lunar pode aparecer difusa ou nebulosa. Este efeito pode
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corresponder a obscuração da superfície. É acreditado
que esses obscurecimentos passageiros podem ser
causados por emanações de gases proveniente do interior
da Lua. Este efeito foi visto por muitos observadores
durante os anos em áreas como na Bacia do Mare
Crisium, e o interior da cratera Platão. Também já foram
registrados nas crateras de Aristarchus e Tycho.
Brilhantismos ou Clareamentos
(flare): Estes fenômenos que seriam as manifestações
de breves, mas intensas emissões luminosas. Este efeito
pode estar associado com discrepâncias de Albedo
anormais na beira de crateras lunares, ou o clareando
extremo de características com aumento de Albedo que,
por nenhuma razão aparente, ficam até mais luminoso
por algum tempo e depois voltam a sua luminosidade
normal. Os locais onde já foram informadas ocorrências
deste tipo de fenômeno são as bordas das crateras
Proclus, Censorinus, Aristarchus.
Escurecimento: O escurecimento é o
termo usado para definir as ocorrências que parecem se
referir ao escurecimento ou a perda de contraste e
definição de algum particular do solo lunar. Alguns
observadores informaram que esta negritude parece fluir
pela superfície lunar. Este efeito foi informado por
observadores na cratera Picard, e também foi observado
individualmente na cratera Reiner e no interior da cratera
Proclus.
Efeitos de Cromatismo de TLP:
Azulamentos - Os efeitos azulados são chamados de
efeitos cromáticos de TLP, cujos observadores
informaram características que ‘’ardem’’ com um matiz
azulado ou em formato de um arco azul. Isto acontece
por ocasião da porção do earthshine lunar (luz cinzenta
ou luz cinérea que é a reflexão dos raios solares que
incidem na Terra e se refletem de volta ao espaço
alcançando a Lua) no início do período da Lua Crescente.
A maioria dos reportes informam este tipo de ocorrência
na cratera Aristarchus. Este efeito também foi observado
durante eclipses lunares.
Avermelhamentos - Estes efeitos
também são chmados de efeitos cromáticos de TLP e
foi informado no beira da cratera Aristarchus e dentro
da cratera Gassendi. Este fenômeno pode ser detectado
usando o método de ‘’blink’’ - piscadela - quando
observando a Lua com filtros Wratten #25 vermelho e o
Wratten #38a azul. O efeito ‘’blink’’ ou ‘’piscadela’’
consiste na troca rápida destes dois filtros e que são
colocados entre a ocular e seu olho.
Obscuração ou Obscuramento: Este
fenômeno pode ser associado como se fossem efeitos
de ‘’out gassing’’ e desaparecimento de formações de
superfície. Isto foi informado na famosa cratera Plato
com o desaparecimento de craterletas (pequenas
crateras) no chão desta cratera. Outros informaram que
porções grandes da bacia do Mare Crisium apresentaram
obscuração que encobriram detalhes e de crateras
pequenas no chão de Platão, enquanto formações
próximas de tamanho semelhante a elas podiam ser vistas
com facilidade.
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Efeito de Sombra: Este efeito está
associado a quaisquer variações ou mudança na forma
e na extensão das sombras em um curto período de
tempo, e que depois voltam ao estado, e cuja variação
aparece ao amanhecer ou crepúsculo lunar. A sombra
não é longa nem negra, mas de tonalidade cinza. O efeito
de sombra também pode ser associado com sombras
sendo lançado na superfície quando não é esperado que
qualquer sombra seja visível. Um exemplo seria a
observação do interior de uma cratera cheio de sombra,
mas quando a elevação do sol está alta demais para
provocar qualquer sombra lançada dentro de uma
cratera. Este evento pode ocorrer na época em que a
Lua está em suas fases mais iluminadas.
Efeitos de contraste: O efeito pode
aparecer ao longo da zona do terminador entre o pôrdo-sol e o amanhecer lunar, é a região limite entre a luz
e o escuro. Essa ocorrência pode variar desde o
aparecimento de um feito que de tonalidades cinzentas
até mais claras (branco). Este tipo de TLP pode estar
associado de perto com os efeitos de Sombra, e
Obscuramento.
Eventos de Flashs: Estes eventos são
observados como um flash brilhante de provável explosão
de impactos de meteoritos contra o solo lunar. Embora
isso possa ocorrer esporadicamente, em certas ocasiões
propícias a Lua, como a Terra, encontra em seu caminho
escombros de cometas que formam alguns dos principais
chuveiros de meteoros. Na Lua todo e qualquer
meteoróide que é atraído por ela chega ao solo lunar e,
dependendo do tamanho do corpo que explodiu, provoca
flashs luminosos de maior ou menor intensidade e que
podem ser observados de nossa posição na Terra. Esses
eventos de flashs são observados na região lunar não
iluminada (noite). Eventos de impactos fora das épocas
de chuveiros também podem ocorrer. Este tipo de evento
requer de nossa parte uma observação particular e foi
colocado em um projeto específico: Impactos de
Meteoritos Lunares.
Luzes como Estrela: Isto é quando um
ponto de luz estelar é observado na Lua e podem durar
vários minutos por até uma hora. Estas marcas ou pontos
luminosos são principalmente informados por
observadores na região não iluminada da Lua, com a
Lua em idade de 3 para 4 dias. Estas ocorrências de
luzes também já foram reportadas durantes eclipses
totais da Lua.
Fenômeno Lunar Reincidente ou
Cíclico (Recurrent Lunar Phenomena - RLP): Há um
aspecto final para considerar, pois esses não são
propriamente fenômenos na verdadeira expressão do
vocábulo, mas são as singularidades visuais cuja origem
estão relacionadas ao ângulo de iluminação ou fase da
Lua. Como exemplos de RLP temos: O ponto mais ao
sul do cume do norte das montanhas centrais de Gassendi
exibem fundo de coloração vermelha durante o período
de aproximadamente 18 a 24 horas depois do retroceder
do terminador. O Cape LaPlace exibirá uma sombra
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escura ao oeste (IAU) da ponta de sua península longo
depois que as sombras na região foram obliteradas por
alto ângulo de iluminação solar. O Cape LaPlace exibirá
uma sombra escura ao oeste da ponta de sua península
longo depois que as sombras na região foram obliteradas
(extinguidas) por alto ângulo de iluminação solar. A
cratera Bullialdus tem uma característica na parede
ocidental que lança uma sombra espetacular redonda
enquanto a cratera ainda está sob ângulo relativamente
alto de iluminação.
A cratera Atlas tem uma depressão no
canto sudoeste interno que lança uma sombra
imensamente preta logo após o meio-dia local.
Outras Ocorrências: Esta categoria
representa os fenômenos observados, mas que não estão
incluídos em nenhuma das categorias relacionadas acima.
Muitas idéias foram apresentadas como
possíveis causas para eventos de TLP. Supõe-se que
são vários os mecanismos que podem provocar eventos
de TLP, mas nenhuma das causas propostas tem um
peso maior que a outra. Assim temos: Efeitos relativos
de maré (escape de gases); Mudanças de Albedo
(movimento de pó); Choque Térmico (períodos
amanhecer e ocaso solar); Magnético - Plasma solar
(raios térmicos / radiação infravermelha); Radiação
Ultravioleta (causa fluorescência / luminosidade); Vento
Solar (Plasma como produção de descarga elétrica
causando Explosão de moléculas quimicamente regentes
e radicais livres em pequenas áreas e crateras); Difração
Espectral: Difração espectral de grãos ou irregularidades
muito pequenas de superfície podem causar a mudança
de cor na resolução de telescópios; Impacto de
Meteoritos; Sismos Lunares; Falsa Cor - característica
regular em telescópios maiores devido as condições
atmosféricas terrestres; Efeitos Piezelétricos - Mudança
de tensão gera um campo elétrico forte que ioniza o ar
sobre a rocha e causa um brilho (Efeito fotoelétrico).
Existe muita controvérsia em relação
aos eventos de TLP e uma corrente de cientistas não
considera que eventos de TLP sejam um fenômeno real.
Este é o grande dilema e o porque de muitos cientista
não considerarem eventos TLP’s porque que não foi
encontrado nenhum mecanismo satisfatório que poderia
responder pela produção da grande energia em muitos
desses eventos. Mas com a conclusão das missões
Clementine, Lunar Prospetor, o exame detalhado das
Apollo’s e dados da Surveyor, foram apresentadas idéias
que dão novas perspectivas em possíveis mecanismo
como causa para as ocorrências de TLP.
Principais locais onde foram observados
eventos de TLP:
A tabela abaixo apresenta as 27
formações lunares e as cinco categorias de L.T.P. mais
observadas nessas localizações, até maio de 1977. Estas
categorias de TLP’s representam clareamento que
consistem em aumentos em intensidades de Albedo.
Estes também poderiam ser efeitos de brilho que são
informados na porção escura da Lua. Escurecimentos
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podem consistir em aparecimento de sombra, e
escurecimento no interior de formações normalmente
luminosas. Efeito Gasoso representa uma observação
que parece de alguma maneira ser efeito de atmosfera
na superfície da Lua que estava acontecendo ou não
visível. Eventos de avermelhados em formação onde são
observadas manchas vermelhas na e/ou beira ao redor
da formação. Cor azulada ou violeta ou luz em alguma
formação lunar é um fenômeno raro mas foi informado
por observadores durante os anos.
Locais a Serem Monitorados:
Os locais escolhidos a serem
sistematicamente monitorados pelos observadores da
Secção Lunar tem como base a retomada do Catálogo
elaborado pela antiga Sociedade Brasileira de
Selenografia que consta das seguintes formações:
Alpes (Monte Branco / Mons Blanc);
Alphonsus; Ariadaeus (ranhura/rima); Aristarchus;
Aristilus; Archimedes; Atlas; Byrgius; Cassini; Catharina
Censorinus; Copernicus; Cyrillus e
Cyrillus A; Encke; Hyginus (ranhura/rima); Hind; Julius
Caesar; Kepler; Krieger; Leibnitz (mons - na borda sul
lunar visível em Libração Sul); Lichtenberg; Lyot;
Manilius; Menelaus; Plato; Plinius; Posidonius; Proclus;
Pytheas; Schröter (vale); Thales; Theaetetus; Theophilus,
Tycho e Wollaston.

Resultados Obtidos de Fev/2005 a Fev/2006
Nesse período recebemos dois repostes
de observação de supostos eventos de TLP, a saber:

Possíveis Eventos de TLP Observados na Cratera
Proclus
Data da observação: 13/06/2005 Observador: Júlio
Lobo
Local: Observatório Municipal de Campinas Jean
Nicolini - Pico das Cabras (Monte Urânia), Distrito
Joaquim Egídio - Campinas / SP – Brasil. Latitude: 22o
53’ 59.9” S Longitude: 46o 49’ 49.30” W Altitude: 1100
metros.
Condições Atmosféricas: Escala Antoniadi de Seeing
(escala de I a V, com I sendo o melhor): I para a luneta
de 110mm, e V para o telescópio de 500mm.
Transparência de céu: luz do dia. Temperatura: 22o K
(Centígrados). Presença de Cirros. Direção do vento
NE-NW de fraca intensidade.
Hora: Início da observação: 16:00 TU.
Final da Observação: 17:10 TU.
Duração do evento: 1h10min.
Formação e/ou Evento Observado: Brilho intenso
(mais brilhante que a Cratera Aristarchus), e fino anel
de coloração rosada na cratera Ploclus.
Informação Lunar: Fase da Lua: 105.5 o. Lua
Crescente de 6 dias, 36.6% iluminada. Inclinação solar:
1.4o . Ângulo de posição: 20.9o e a 40o acima do
horizonte ao início da observação.
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Nome
da formação

Lat. Long.

Total de
Brilhantismo Escurecimento Gasoso
TLP observados

Avermelhamento

Agrippa
Alphonsus
Archimedes
Aristarchus
Atlas
Censorinus
Cobra Head
Copernicus
Mare Crisium
Eratosthenes
Gassendi
Grimaldi
Herodotus
Kepler
Linnie
Manilius
Menelaus
Picard
Mons Pico
Mons Piton
Plato
Posidonius
Proclus
Schroter Valley
Schickard
Theophilus
Tycho

4N
13S
30N
24N
47N
0
24N
10N
18N
15N
18S
6S
23N
8N
28N
15N
16N
15N
46N
41N
51N
32N
16N
26N
44S
12S
43S

34
46
5
448
17
11
13
22
27
16
33
18
34
17
19
14
13
15
8
10
114
11
72
25
8
11
16

1
27
0
112
1
2
11
6
5
2
24
2
16
3
1
4
4
2
2
8
31
3
10
5
0
9
1

11E
3W
4W
48W
44E
32E
48W
20W
58E
11W
40W
68W
50W
38W
12E
9E
16E
55E
9W
1W
9W
30E
47E
52W
26E
26E
11W

15
19
2
256
4
10
4
13
14
12
6
9
16
14
7
12
10
12
3
3
53
2
31
4
3
6
12

9
9
1
37
5
0
5
2
7
2
4
2
7
1
8
1
3
2
2
1
13
0
33
0
2
0
0

27
17
2
131
2
2
8
5
10
5
9
5
11
0
6
4
4
3
4
8
51
7
26
20
6
4
6

Azulamento
11
2
0
43
1
1
3
8
3
2
0
8
5
3
0
3
4
2
1
0
13
1
15
1
1
2
2

As informações constantes nesta tabela são apresentadas na Tabela do catálogo Lunar Transient Phenomena Catalog
July 1978 NSSDC/WDC-A-R&S. Autora: Dra. Winifred S. Cameron. The catalog was published by National Science Data
Center (NSSDC)/ World Data Center A for Rockets and Satellites. (WDC-A-R&S, National Aeronautics and Space
Administration, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland 20771. The catalog covers the time period from
500 AD to 28 May 1977.

Evento de TLP Observado: Brilhantismo e
Avermelhamento (anel rosado) na Cratera Proclus, na
região iluminada da Lua. Latitude Lunar: 46.8E,
Longitude Lunar: 16.1N. diâmetro da cratera: 28.0 km.
Foi observado brilhantismo intenso em toda a cratera
Proclus comparável a uma estrela de primeira magnitude
(Sirius), e bem mais brilhante que a cratera Aristarchus.
Também foi detectada a presença de um fino anel rosado
na borda da mesma cratera. Ambos os eventos foram
observados a partir das 13:00 hora local (GMT –3) ou
16:00 UT. As 16:15 UT o brilhantismo começou a
diminuir. As 16:35 UT o brilho era bem menor e o anel
rosado ainda era visível, e as 17: 10 TU o brilho da
cratera Proclus voltou ao seu padrão normal.Este foi o
segundo evento de TLP observado a luz do dia no
Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini. O
primeiro foi registrado pelo próprio Jean Nicolini em 1984
entre 8 e 9 horas local da manhã ( GMT –3), na Cratera
Aristarchus com um refletor de 300mm.
Instrumentos Usados:Luneta Refratora (buscadora)
de 110mm, ocular 40mm, aumento de 40x. Telescópio
500mm, ocular 40mm. Não foram utilizados filtros.
Observação visual: Não foi usado o Método ‘’Blink’’
e nem dispositivo de CED. Não foi feita medição de
Albedo.
Tipos de Filtros Utilizados: nenhum.
Equipamento Usado em Fotografia: nenhum.Foi
expedido aviso para possível confirmação pelas
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instituições: UAI, GLR e ALPO, mas não houve
confirmação por outros observadores ao redor do mundo.

Possível Evento de TLP Observado na Cratera
Tycho (LAT. 43.3S / LONG. 11.2W)
Data da Observação: 22/02/2006
Observador: Fábio Henrique Carvalho (Cyberplocos
/ Plocos)
Localização: Assis/ São Paulo – Brasil - Lat. 22o
39’38.22” S; Long. 50o 23’55.91” W.
Horário da Observação: De 06:34UT a 06:36UT,
ou 04:34 até as 04:36 hora local (GMT – 2 / horário
de Verão)
Evento Observado: Possível névoa de coloração
esverdeada na borda da cratera Tycho
Duração da Observação: 2 minutos
Equipamento utilizado: Newt. 254mm f/6 + Nagler
9mm, e posteriormente Câmera digital.
Condições de céu: Cirros à frente da Lua, mas boa
estabilidade atmosférica.
Informações da Lua para a data de 22 Jan 2006
04:34:15 - AR: 13h 44m 15.25s. Declinação: -12°
34' 24.0"
Altitude: 70° 39' 57". Nascer da Lua: 23h 52m 44s /
Ocaso: 12h 21m 41s. Distancia da Terra: 395297.9
Km
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Paralaxe Horizontal: 3328.23". Magnitude: -10.3.
Fase: 0.533. Ângulo de Fase: 86.2°. Elongação: 93.6°.
Na madrugada de 22 de Janeiro de
2006, Fábio Henrique Carvalho observou um possível
Fenômeno Transitório Lunar (TLP - Transient Lunar
Phenomena) na borda da Cratera Tycho; cujo relato foi
enviado a Equipe da Secção Lunar – REA-BRASIL
conforme transcrito abaixo:
‘’... Vi uma coisa muito estranha
ontem... [22/01/2006]. O tempo esteve fechado quase a
noite toda mas na alta madrugada começou a abrir e
resolvi dar uma olhada na Lua para depois seguir para
Júpiter. Peguei meu Newt. 254mm f/6 + Nagler 9mm e
apontei para a porção sul da Lua; ajustei o foco e fiquei
surpreso com uma tênue coloração esverdeada em uma
das bordas de Tycho. Pensei que poderia ser alguma
coisa da ocular, movi o telescópio em diferentes posições
da Lua e em diversas outras crateras, mas a “nevoa”
verde só predominava em Tycho. Voltei a observar e
como do nada ela foi perdendo cor e sumiu. Não durou
2 minutos desde que a vi até desaparecer... A coloração
era um verde folha escuro, mas bem tênue, semelhante
a uma nevoa fina. Fiz umas fotos depois [cerca de 10 a
12 minutos após a observação] com a câmera na
saturação de cor máxima mas não consegui pegar nada...
Coloquei uma imagem de Tycho na minha pagina p/
mostrar a localização da coisa (clique na foto p/
ampliar):http://cyberplocos.multiply.com/photos/photo/4/
517.jpgA posição pelo que me lembro não parece ter
variado, ela ficou o tempo todo nesta borda, não se
deslocando para nenhum outro ponto. O horário foi as
04:34 (06:34UT) até as 04:36 (06:34UT) hora local. Havia
alguns cirros à frente da Lua, mas a estabilidade
atmosférica era boa. Achei muito estranho... Sei que ha

Imagem processada, realizada de 10 a 12 minutos após a
observação. A seta indica o local onde foi visto o possível
TLP, . Crédito: Fábio H. Carvalho.
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registros de TLP em Tycho , mas com essa coloração
eu nunca ouvi falar... Há registro de algo assim?
Plocos ‘’
Após receber o e-mail, imediatamente
fomos em busca de informações sobre alguma possível
confirmação e/ou eventos semelhantes já reportados em
alguma localidade da Lua.
A primeira informação nos chegou foi
de Julio Lobo do OMCJN (Observatório Municipal de
Campinas Jean Nicolini) e membro da REA, alertando
que havia previsão de possível TLP no dia 22 de janeiro
de 2006 na cratera Tycho, segundo o site Association of
Lunar & Planetary Observers (ALPO) http://
www.lpl.arizona.edu/alpo/
Levando em consideração as condições
de Iluminação e Libração, eram estimadas três previsões
para ocorrência de algum evento para o dia de 22 de
janeiro de 2006 na cratera Tycho:
[9166] Tycho 1990 Dec 10 UT 11:0312:49 Observed by Darling (Sun Prairie, WI, USA, 12.5"
Newtonian, x63) “Nebulous patch seen where the central
peak should have been in the 90% shadow filled crater.
The nebulous patch is seen to vary in size and a star-like
point is seen inside it briefly for 1 sec. The nebulous
patch was a bit like what one expects from a close-up
view of a cometry nucleus. A sketch and an image can
be found on the following web site: http://
www.ltpresearch.org/ltpreports/ltp19901210.htm “ An
ALPO report.
[9167] Tycho 1991 Sep 02 UT 07:3408:40 Observed by Darling (Sun Praire, WI, USA, 12.5"
f/5 Newtonian, 159-248x with red and green filters)
“Central peak appeared initially star-like with occasional
glimpses of a nebulous patch. At 07:54 an arch of light
seen inside the crater. Various starlike or blurriness states
seen to the central peak. The luminescence seen was
brighter in the red filter than in the blue.” An ALPO
report - for further details see: http://
www.ltpresearch.org/ltpreports/ltp19910902.htm
[9185] Tycho 1992 Aug 21 UT 07:5810:59 Observed by Darling (Wisconsin, USA, 16" & 11"
reflectors, visual, photographic, CCD video observations
made) “At 08:56UT a V-shaped glow started to appear
in the shadow to the east of the central peak - there
should be no glow here from sunlight as the shadow is
increasing in size as the sun sets over Tycho!” ALPO
TLP report. See: http://www.ltpresearch.org/ltpreports/
ltp19920821.htm.
Fonte: http://www.cs.nott.ac.uk/~acc/
Lunar/tlp.pdf
Com sua presteza de sempre, Julio Lobo
também se prontificou a:pesquisar em seus arquivos para
ver se conseguia achar uma observação semelhante de
nevoa verde. Tendo em vista as informações de Julio
Lobo, enviamos o reporte do Fábio H. Carvalho à Seção
Lunar da ALPO.
Muito gentilmente o Coordenador da
Seção de TLP desta instituição, Dr. Anthony C. Cook
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Data
2006-Jan-22
2006-Jan-22
2006-Jan-22

TU
12:51-18:09
18:31-21:33
21:48-00:44

Fase
48%
46%
45%

Formação/Observador
Tycho_Darling
Tycho_Darling
Tycho_Darling

nos atendeu prontamente e , afim de obter alguma
confirmação do avistamento, foi expedida uma chamada
geral para encontrar outras possíveis observações desta
singularidade vista pelo Fábio na mesma data, hora e
local, pelo Dr Anthony C. Cook - http://
www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/lunarstuff/ltp.html
Veja a transcrição:
‘’Possible TLP? 2006 Jan 22 UT
06:34-06:36 (Fabio Carvalho, Assis, Sao Paulo, Brazil,
254mm f/6 Newtonian with Nagler 9mm eyepiece, some
cirrus in front of the Moon but atmospheric stability
good.). “Colour seen on part of Tycho. Duration 2 min,
during which time the colour faded. No similar colour
seen on other lunar features, and it was not the eyepiece
as the telescope was slewed around and the colour
stayed where it was on Tycho. Images obtained after
the event but no colour apparently recorded” Acc’s
comments – I am withholding more detailed information
about this, including the TLP’s location until I have
received other images/reports from observers who may
have been studying this area at this time. If any of you
were observing at this time, please send in your reports.
I will wait a couple of weeks and then place Fabio’s
observation description on-line in full. My thanks to
R.Gregio (Coord. Section Lunar, RAE-Brasil) for sending
me this report. ‘’
Fonte: http://www.cs.nott.ac.uk/~acc/
Lunar/tlp.htm
Também enviamos a referida
observação a equipe do italiano GLS - Geological Lunar
Researches Group www.glrgroup.org , afim de obtermos
mais alguma informação.
Fomos rapidamente atendidos e
informados pelo Senhor Piergiovanni Salimbeni
Coordinator of Geological Lunar Researches Group,
sediado na Itália, que retornou a seguinte mensagem:
‘’I am Piergiovanni Salimbeni the italian
coordinator of Geological Lunar Researches Group
www.glrgroup.org I would like to have more information
about this phenomena that you’ve observed My Group
are finding some images of Tycho with a similar
illumination. Please, visit http://www.glrgroup.org/
tlp.htmthanks!PiergiovanniItaly”
Enviamos a imagem abaixo realizada
pelo próprio Fábio (fotografia original colorida sem
qualquer tratamento), para ambas as instituições.
Com sua peculiar amabilidade, Dr.
Anthony C. Cook fez a gentileza de reenviar os informes
do Fábio à AAB - Briths Astronomical Association,
Observing Sections - http://www.britastro.org/main/
observe.html,
E cujo Director Lunar Section BAA,
Alan Wells, gentilmente nos retornou o seguinte e-mail:
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Obs. Original [Notas]
1992-Aug-21 [9185]
1990-Dec-10 [9166]
1991-Sep-02 [9167]

‘’Thank you very much for report of
possible TLP I will alert the section andsee if there
are any other reports. Its always good to hear of the
work ofother observers of the Moon, if I hear
anymore about this event I willforward it to you.”
Dr. A. Cook também re-processou a
imagem e nos retornou o resultado como é visto nas
imagens abaixo e seus respectivos comentários:
‘’ I have processed the image as best
as I can and can confirm (like yourselves) that no colour
was seen 10-12 min after the visual observation. Please
feel free to use these on-line or in publications if they
are of any use. I enclose 3 images. The first is with the
chromatic aberration (or spurious colour) removed as
best I can. The 2nd image is colour normalised. The 3rd
image has had colour saturation enhanced yet again and
has been sharpened, but is starting to show some of the
JPEG compression artifacts. I notice some terracing
inside thecrater shadow is showing through in sunlight
which is interesting, though probably explained by
topography of the crater wall.”
E continua Dr. Cook:
‘’ Unfortunately I have not heard
back from any other observers from ALPO yet. So
whatever was happening, occurred very quickly.
Anyway if I do hear about any other observations, I
will let you know immediately. The only other
observation I know of like this was one concerning
a peak near Mersenius C back in Oct 2005. This
was short-lived and resembled a green mist, and was
seen visually. Another observer obtained colour
images of Mersenius C area a few min before, but
the camera pixels were saturated on the Mt peaks,
so one cannot deduce if there was any colour here.”
‘’……. Anyway please send my
congratulations to Fabio and although no colour was
recorded on the images, please encourage him to keep
on observing the Moon!Regards, Tony Cook”.
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Imagem 1 - ‘’The first is with the
Imagem 2 – ‘’ The 2nd image is colour
chromatic aberration (or spurious colour) normalised.” Crédito: Dr. Anthony C.
removed as best I can.” Crédito: Dr.
Cook.
Anthony C. Cook.

Retrospecto de Fenômenos Transitórios
Observados na Cratera Tycho
Ao longo dos anos, alguns supostos
eventos de fenômenos transitórios lunares foram
reportados na Cratera Tycho. Ao longo de sua história
observacional, esta cratera tem apresentado, em relação
a outras crateras lunares, um número não expressivo de
eventos, contudo, todos eles foram muito interessantes.
Os possíveis eventos observados por
idade da Lua mostram um nível muito limitado de
atividade, sendo que 6 deles aconteceram durantes
eclipses lunares. Foram reportadas mais ocorrências
anômalas com o nascer do Sol em Tycho ocorrendo entre
o 8º e 9º dia, que em relação ao período do ocaso do Sol
em Tycho (4 eventos foram observados por David
O.Darling).
12 eventos de TLP foram listados no
Lunar Transient Phenomena Catalog (Cameron, 1978):

10/04/1884 - Durante um eclipse lunar a cratera Tycho
apareceu tão brilhante como uma segunda estrela de
segunda magnitude.
01/08//1898 - Em meio a um eclipse lunar a sombra
da Terra Terra era muito densa que os detalhes da
superfície lunar desapareceram com exceção do raio
luminoso que estende a SSW de Tycho que era então
claramente visível. É incomum aquele raio permanecer
visível quando os raios para Kepler e Aristarchus não
o são.
04/11/1903 - Em outro eclipse lunar, os raios de Tycho
permanecem visíveis na sombra da Terra durante 30
minutos até a Lua alcançou a metade do eclipse.
08/15/1905 - A cratera Tycho era visível, até mesmo
brilhante, na sombra de Terra durante o eclipse lunar.
04/01/1912 - Tycho era visível como uma mancha
luminosa que se salientava na sombra cinza da Terra.
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Imagem 3 - The 3rd image has had
colour saturation enhanced yet again
and has been sharpened, but is starting
to show some of the JPEG compression
artifacts. Crédito: Dr. Anthony C. Cook.

Nenhuma outra formação era visível durante o eclipse.
11/07/1919 - O longo raio de Tycho na direção da
cratera Longomontanus permaneceu visível como uma
fraca luz cinza-verde ao longo do eclipse lunar.
03/27/1931 - Na sombra do cume central de Tycho
apareceu uma curiosa sombra cinza embora o interior
estivesse na sombra.
07/14/1940 - A sombra em Tycho apareceu com forma
irregular, com margem rota, e havia marcas luminosas
nela. A parede oriental de Tycho apresentava uma
luminosidade leitosa.
12/09/1940 – A cratera Tycho apresentou uma
luminosidade visível na beira ocidental de sua rampa
exterior.
11/17-18/1956 - As crateras Tycho, Aristarchus,
Proclus, Manilius, Byrgius, e Kepler apareceram
extraordinariamente luminosos.
04/15/1970 - Tycho apresentou um brilho branco
ligeiramente pulsante em sua parede externa ocidental
(IAU?).
07/24/1975 - Copernicus e Tycho eram ambas
indistintas em filtros vermelhos e azuis. Fracastorius teve
uma piscadela (blink) positiva em filtro vermelho ou
azul.
Gráfico 1
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No gráfico abaixo apresentamos o
número de eventos observados em Tycho por meses,
mas sem especificar o ano, no período compreendido de
500 d.C. a 28/05/1977.
Gráfico 2

Neste gráfico é mostrado todos os de
TLP referentes a brilhantismo, cromatismos,
escurecimentos e eventos gasosos, no período
compreendido de 500 d.C. a 28/05/1977. Os eventos de
brilhantismo foram predominantes, incluindo os 6 eventos
acorridos durante eclipses lunares quando a cratera
Tycho apresentava-se brilhante na sombra umbral dos
eclipses.
Eventos de Possíveis TLP Observados
em Tycho relacionados no Catálogo NASA Technical
Report R-277 - Chronological Catalog of Reported Lunar
Events

Date &
Time

Fe ature or
Location;
Duration

De s cription

Obs e rve r

Re fe re nce

1878

Interior of
Tycho

Cloudy appearance

Birt

Eng. Mech.
Vol 28

1884 Oct 4,
~22h03m

Tycho

During eclipse, bright spot
like a star of the 2nd mag.
(Lunar eclipse)

Parsehian

Parsehian
1885; Fisher
1924

1898 Jan 8,
00h30m

Tycho
region

About mid- eclipse, shadow
so dense that details of
surface disappeared entirely,
except that bright ray
extending SSW from Tycho
was clearly visible
throughout its whole extent
and continued so throughout
eclipse. (Lunar eclipse)

Chevremont

Chevremont
1898; Fisher
1924

1905 Aug
15, ~03h39m

Tycho

Visible, even brilliant during
eclipse

Rey

Sforza 1905;
Fisher 1924

19 0 9

Tycho

False dawn

Mellish

Mellish 1909

Tycho

Visible like a bright spot
standing out in the dark
slate- gray shadow. Only
Tycho was seen during the
lunar eclipse

LeRoy

LeRoy 1912;
Fisher 1924

1919 Nov 7,
~23h45m

Tycho,
vicinity

Long ray in direction of
Longomontanus remained
visible glowing in weak graygreen light during whole
eclipse (until clouds stopped
observation) (Lunar eclipse)

Fock

Fock 1920;
Fisher 1924

1931 Mar 27

Tycho

Central mountain gray
although crater interior was
in full shadow

Barker

Moore 1953;
Green 1965

1940 Jul 14

Tycho

Curious faint milky- looking
luminosity seen. Luminous
marks in shadow were
ragged- edged and irregularly
shaped

Haas

Haas 1942

1940 Dec 9

Tycho

Found some luminosity on
W crater rim of W outer
slope

Barcroft

Haas 1942

19 5 5

Tycho

N/A

Sytinskaya

Azevedo
1962

1956 Nov
17 - 18

Aristarchus,
Tycho,
Kepler,
Proclus,
Manilius,
Byrgius

Extraordinarily bright

Argentiere,
et al (Brasil)

Azevedo
1962

1956

Tycho

N/A

Dubois

Azevedo
1962

1912 Apr 1,
~22h15m

Conclusões Preliminares
- Na data de 22 de janeiro de 2006 havia
3 previsões para ocorrência de evento de TLP na cratera
Tycho.
- Já foi observada ‘’névoa” próxima a
elevação central da cratera Tycho (segundo informações
em reporte da GLS). http://www.glrgroup.org/tlp.htm
Link específico: http://www.glrgroup.org/news/10.htm
- Evento semelhante de ‘’nevoa verde”
foi reportado em outubro de 2005 próximo a cratera
Mesenius C em Outubro de 2005.
- As análises feitas na imagem do Fábio
H. Carvalho não revelaram vestígios de tal evento,
mesmo porque a referida imagem foi obtida cerca de 10
a 12 minutos após a observação.
- Como o evento foi observado por cerca
de só 2 minutos, não houve tempo hábil para registrar o
evento através de imagem no ato da observação.
Também não houve tempo para que ele entrasse em
contato com outros observadores afim de confirmar o
evento.
- Não temos informação que outros
observadores ao redor do mundo tenham visto algo
anômalo no mesmo horário e data na borda da Cratera
Tycho.
Formação Lat. Long. Total TLP. Brilhantismo
TYCHO 43S 11W 16
12
0
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Fonte: http://www.mufor.org/tlp/lunar.html

- A ocorrência de um evento de TLP na
borda da cratera Tycho em 22/01/2006 é inconclusivo
até a data de hoje.

Escurecimento Gases / Nebulosidade Avermelhamento Azulamento
6
1
2
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Arquivos Recuperados de Possíveis Eventos de
TLP observados no Brasil
Julho/1993 - Possível TLP - Brilhantismo na
Cratera Julius Caesar por Carlos Colesanti

Equipamento: Câmera CCD.
Comentários: São duas imagens feitas
em Julho de 1993 com uma das primeiras câmeras CCD
da Cratera Julius Caesar. Naquela noite o autor estava
fazendo várias imagens de diversas regiões lunares
quando repentinamente ele observou um clarão estranho
na borda da cratera. Em princípio ele julgou que fosse
algum defeito da imagem, mas o fenômeno se repetiu
nas imagens seguintes, confirmando a possibilidade de
um TLP. Esta observação foi enviada na época para a
ALPO. O evento foi reportado a Secção Lunar - REABrasil em 09/09/2005 pelo próprio autor Carlos Colesanti.

04/08/1980 - Ocorrência de Cromatismo
Avermelhado na Cratera Aristarchus por Jean
Nicolini (OMCJN)
Observação de Fenômeno (TLP?) em
Aristarchus (artigo adaptado por Julio Lobo)
Jean Nicolini (falecido em 1991)

OBSERVATÓRIO DO CAPRICÓRNIO
OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DE
CAMPINAS
Observação
A observação deste evento ocorreu em 04 de agosto
de 1980 das 11:40 – 11:53 TU (8:40 – 8:53 TL).
Colongitude Lunar: 182º.4 ±4º,
Idade Lunar ±22º dia.
Áspide: perigeu lunar,
Diâmetro lunar ±32’50”,
libração : 6º -8ºN.
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Instrumentos refrator 150mm f:12, refletor de 300mm
f:5.7 . Observação sem filtro.
Histórico
Após a observação diária, de rotina, do
Sol, dirigi o
telescópio para a
Lua, por sinal
perfeitamente
visível e muito bem
delineada no céu
escuro da manhã.
A formação em
evidência
na
ocasião – afora
Copérnico, era
ARISTARCHUS,
que de pronto foi
centrada no campo
da
ocular
ortoscópica
(corrigida)
Brandon de 32 mm,
acoplada ao refrator de 150mm (habitualmente usado
na observação solar) . Dirigida a atenção para essa
formação, notou-se de imediato a tonalidade avermelhada
que cercava parte da mesma, sobretudo na região Sul.
A fim de melhor avaliar tal tonalidade, o observador
desfocalizou e focalizou sucessivas vezes a imagem,
recorrendo ao habitual intra-focal e extra-focal, e
sobretudo girando a ocular sobre si mesma, a fim de
constatar eventual ocorrência de cromatismo tanto na
ocular quanto da objetiva. Mais ainda: fez com que a
formação ocupasse várias regiões do campo da ocular,
excentrando a formação com relação ao eixo óptico, não
ocorrendo nenhuma alteração na tonalidade registrada.
Diante disso, resolveu o observador
recorrer ao emprego do refletor de 300mm (na disposição
newtoniana) e com outra ocular Brandon, também
ortoscópica, de 16mm.
Focalizada a formação de Aristarchus,
aliás já bem próxima do centro do campo da ocular, e
desta feita com mais aumento e luminosidade, foi
constatado que a tonalidade avermelhada , mas com
matizes mais tendentes ao rosado continuava presente ,
não havendo, pois qualquer dúvida quanto à ocorrência
de fenômeno cromático(do instrumento) pois este não
teve lugar. A notar que os mesmos procedimentos foram
efetuados quanto a operação de desfocalização e
focalização mediante o processo mencionado acima,
bordejamento do campo etc,etc.
No dia seguinte, 05/08/80, praticamente
24 horas após o registro acima, sob condições
atmosféricas igualmente boas, estando a Lua em seu 23
dia, voltei a observar a região de Aristarchus, com os
mesmos instrumentos, idênticos aumentos, não se
notando nada de anormal. Aristarchus embora brilhante
e destacado em meio ao panorama lunar, não apresentava
qualquer anomalia na cor e demais aspectos.
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Observações posteriores não puderam ser efetuadas em
virtude de condições atmosféricas adversas.

Fonte: Artigo enviado a Seção Lunar por
Julio Lobo. Documento elaborado por Julio Lobo a partir
do acervo Observatório Municipal de Campinas Jean
Nicolini www.observatorio.campinas.sp.gov.br

Outras
Informações de
Observações de TLP Realizadas por Membros da
Sociedade Brasileira de Selenografia
26 Mar. 1955 - Jean Nicolini fazia o primeiro registro
de um evento de TLP por um observador brasileiro.
O evento foi observado no Promontório Eraclides.
17 Nov. 1956 - Jean Nicolini, Rubens de Azevedo, P.
Gonçalves e R. Argentiere observaram uma atividade
anormal nas crateras lunares de Tycho, Kepler, Proclus,
Manilus e Beyrgius. Todas essas observações foram
feitas no Telescópio Refletor de 300mm de Jean
Nicolini.
19 Jul. 1969 - R. Azevedo observou brilho incomum
em Biot. SP - Br.
19 Jul. 1969 - R. Azevedo observou brilho incomum
em Sensórios.
15 Nov. 1969 – R. Azevedo e J.Fernandes
observaram brilhantismo incomum em Censorinus.
Fonte: Informação do Astrônomo Júlio Lobo do OMCJN.

Referencias:
ALPO: http://www.lpl.arizona.edu/
~rhill/alpo/lunar.html
Lunar Transient Phenomena: http://
www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/lunarstuff/ltp.html
TLP Repot: http://www.lpl.arizona.edu/
~rhill/alpo/lunarstuff/ltp2.html
TLP Alert: http://www.lpl.arizona.edu/
~rhill/alpo/lunarstuff/ltpalert.html
GLS: www.glrgroup.org
Tycho with a similar illumination: http://
www.glrgroup.org/tlp.htm
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Reportes Brasileiros de TLP registrados no NASA Technical
Report R-277 Chronological Catalog of Reported Lunar
Events. Período de 1540 a Out/1967
D ata e
Hora

Formação
ou Local e
D uração

D e s crição

Obs e rvador

R e fe re ncia

1955 Maio
7- 8

Lictenberg

N /A

J. N icolini

Azevedo
1962

19 5 6 N o v
17- 18

Aristarchus,
Tycho,
K epler,
Proclus,
Manilius,
Byrgius

Brilhantismo
extraordinário

Argentiere, et
al

Azevedo
19 6 2

1964 Jun
25, 01h07m

Grimaldi

Durante
eclipse
lunar, raia
branca de
Grimaldi em
direção ao
limbo

R. Azevedo

C arta a
Moore

1965 Jul 7

Grimaldi

Raia branca
estendida
em direção
a borda
lunar

R. Azevedo,
et al

Revista
Astr.
1965

UAI: http://luna.uai.it/luna.htm
AAB: http://www.britastro.org/main/
observe.html
Chronological Catalog of Reported
Lunar Events da NASA (Contém registro de
observações feitas por Jean Nicolini e Azevedo) : http:/
/www.mufor.org/tlp/lunar.html
Outros reportes de possíveis TLP
observados em Tycho: http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/
alpo/lunarstuff/ltp2.html
Mapa Geológico da região da cratera
Tycho: http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/
usgs/

PROJETO TOPOGRAFIA LUNAR
Gerenciada por Juan Miguel Hodar Muñoz.
Estudos observacionais visuais e em
imagens (esboços e fotografias) das diferentes
características da superfície lunar.
Muito sabiamente José S. Agustoni
descreve que : ‘’Desenhar o que se observa por uma
ocular multiplica por dez (ou mais) o detalhamento
da imagem que observamos, pois a nossa atenção
fica muito aguçada. Mesmo que o desenho não fique
bom, o simples exercício da atenção dá grandes
ganhos observacionais.’’
Resultados:
No período de Fev/2005 a Fev/2006
foram feitos 11 esboços observacionais, sendo 10 (dez)
de Juan M.Hodar Muñoz e 1 (um) de R.Gregio, somando
então 2 (dois) observadores.

PROJETO
IMPACTOS
LUNARES
Gerenciada por José Serrano Agustoni.
Observações e imagens da região
escura (noite) Lunar em ocasiões propícias de chuveiros
de meteoros e de Earthshine.

Resultado e Campanhas Desenvolvidas de Fev/
2005 a Fev/2006:
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Data
22/04/2005
12/08/2005
07/09/2005
17/11/2005
14/12/2005
03/01/2006
TOTAL:

Chuveiro
LIRÍDEOS
PERSEIDEOS
PUPÍDEOS
LEONÍDEOS
GEMINÍDEOS
QUADRANTID
06 Campanhas

Reportes
02
02
01
00
00
00
05

Em um total de 06 campanhas foram
recebidos 05 (cinco) reportes, todos negativos. Tanto pela
não observação de impactos, como em relação as
condições climáticas desfavoráveis, e ainda pela utilização
de equipamentos inadequados a este tipo de observação.
Projeto
Eclipses Lunares
(colaborando com a Secção Eclipse (Lunissolar –
Coordenada por Helio C. Vital).
Divulgação dos evento e envio de
observação e registro de Eclipses Lunares.
Resultados:
No período de Fev/2005 a Fev/2006 não
houve eclipse a ser observado no Brasil.
Projeto
Ocultações Lunares Gerenciada por Dennis Weaver de Medeiros Lima.
Este projeto consta de observações
visuais e/ou por imagens de ocultações de objetos
celestes pela Lua. Estas ocultações podem ser profundas
e/ou rasantes dependendo da linha de visada do
observador na Terra.
Foram desenvolvidas 17 (dezessete)
Campanhas de Ocultações Lunares no período de Fev/
2005 a Fev/2006:
19/05/2005 - JÚPITER
31/05/2005 - MARTE

13/07/2005 - JÚPITER
26/08/2005 - PLÊIADES
20/10/2005 - PLÊIADES
18/11/2005 - BETA TAURI
09/01/2006 - PLÊIADES
14/01/2006 - UPSILON GEMINORUM
18/01/2006 - 53 LEONIS
25/01/2006 - SIGMA SCORPI (Al Niyat)
25/01/2006 - ANTARES (diurna)
08/02/2006 - BETA TAURI (El Nath)
15/02/2006 - SIGMA LE (Shang Tseang )
21/02 /2006- 31 B. SCORPII
21/02/2006 - V913 SCORPII (40)
23/02/2006 - 210 B. ( Scorpii/Sagtr)
24/02/2006 - TAU SAGITTARII

Um Ano de Seção Lunar em Números
Período: Fev./2005 a Fev./2006
TOTAL DE CAMPANHAS = 23
TOTAL DE REPORTES = 159 (inclusive
esporádicos)
TOTAL DE OBSERVADORES = 152
TOTAL DE IMAGENS = 328 (de reportes)
TOTAL DE IMAGENS = 83 (variadas)
ESBOÇOS = 11
TOTAL GERAL DE IMAGENS = 422
TOTAL DE ASTROFOTÓGRAFOS = 70

Reportes e Imagens Recebidos de Observações em Campanhas e Esporádicas:
Astro Oculto pela Lua
Planeta Júpiter
Planeta Marte
Planeta Júpiter
Aglomerado das Plêiades (M45)
Ocul. Plêiades
Beta Tauri
Aglomerado das Plêiades
Estrela Upsilon Geminorum
Estrela 53 Leonis
Estrela Sigma Scorpii
Estrela Antares
Estrela Beta Tauri
Estrela Sigma Le
Estrela 31 B. Scorpii
Estrela V913 Scorpii
Estrela 210 B. Scorpii/Sagtr
Estrela Tau Sagitarii
Estrela Tau Sagittarii (Esp.)
Estrela Antares (Esp.)
Estrela SAO 186328 (Esp.)
Estrela Tau Sagittarii (Esp.)
Estrela Pi Piscium (Esp.)
Estrela 60 Psc (SAO 109461) (Esp.)
TOTAL
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Data
19/05/05
31/05/05
13/07/05
26/08/05
20/10/05
18/11/05
09/01/06
14/01/06
18/01/06
25/01/06
25/01/06
08/02/06
15/02/06
21/02/06
21/02/06
23/02/06
24/02/06
16/08/05
10/09/05
05/11/05
06/11/05
13/11/05
02/02/06
-

Reportes Positivos.
18
6
6
1
2
2
6
4
3
3
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
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Reportes Negativos
3
3
10
8
10
8
15
3
1
0
2
4
2
2
1
1
1
74

Total
21
9
16
9
12
10
21
7
4
3
3
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
132

Observadores
29
9
20
9
12
11
2
7
4
3
3
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126

Imagens
157
29
48
6
1
17
2
32
5
0
0
0
0
0
0
0
0
6
11
0
4
01
10
328
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TOTAL DE REPORTES RECUPERADOS = 02
e 09 parcialmente recuperados.

SANTA CATARINA – 01 - Alexandre
Amorim – Florianópolis.

ARTIGO RECUPERADO = 01 (A Procura do Val
Brasiliensis por Nelson Falsarella)
PROGRAMAS = 2 (OcREA elaborado por Hélio
C. Vital, e MainDemo elaborado pelo Prof. de Física
Francisco Geraldo e seu orientando de graduação
Paulo Vinicius do Dept.de Física da Universidade
Estadual do Ceará)

SÃO PAULO – 16 - Alberto G. O. K.
Martins - São Paulo; Diego Gonçalves - São Carlo;
Edvaldo José Trevisan - São Paulo; Fábio H. Carvalho
- Assis e São Carlos; Frederico Luiz Funari - São Paulo;
Gadernal Peres – São Paulo; Irineu Felippe – Campinas;
Juan M. Hodar Munõz – Campinas; Julio C. F. Lobo –
Campinas; Paulo Roberto Moser – Valinhos; Regina
A. Atulim e Paulo Varella - SP e Ibiúna Obs. Céu
Austral; Rodolfo Langhi - (interior); Rosely Gregio –
Mococa; Sergio Ap. Caixeta - São Carlos; Tasso
Napoleão - São Paulo; Weber Barbosa - São José dos
Campos.
URUGUAI – 01 - Gerardo Addiego –
Montevidéu.

Entidades que mantemos contato no
exterior: 5 - ALPO, BAA, ISCA/LIADA, GLR e UAI.

Abrangência
A Secção Lunar recebeu reportes de
colaboradores localizados em muitas cidades espalhadas
por vários estados brasileiros e também de nossos
visinhos de fronteira.
Cobertura por Estados BR: 10
Estados (PE, CE, DF/GO, MG, MS, RJ, SP, PR, SC,
RS)
Cobertura no Exterior =
2
(Argentina e Uruguai)
Nesse sentido é nossa meta imediata
abranger todo o Brasil, a América do Sul e estender nosso
raio de cobertura de eventos relacionados a Lua por todos
quantos desejarem participar enviando-nos seus reportes
e/ou imagens.

Equipe Permanente de Observadores da Secção
Lunar – REA-BRASIL: Total = 39 membros.
AMAZONAS: 02 - Joaquim Carlos
Freire da Silva – Obs. Liais – Manaus; Thalisson Torres
Oliveira – Manaus.
CEARÁ – 03 - Dennis Weaver de
Medeiros Lima – Fortaleza; Saulo Machado Filho –
Fortaleza; Valmir Martins de Morais - Juazeiro do Norte.
GOIÁS – 01 - Marcelo Domingues Brasília / DF.
MINAS GERAIS – 06 - Breno
Loureiro Giacchini - Belo Horizonte; Cristóvão Jacques
- SP/BH; Eduardo J. G. Pimentel - Belo Horizonte;
Giancarlo U. Nappi - Belo Horizonte; Mario Fontana Sete Lagoas; Roberto Ferreira Silvestre – Uberlândia.
PARANÁ – 01 - Guilherme Marques
S. da Silva – Curitiba.
RIO DE JANEIRO – 06 - Helio de
Carvalho Vital - Rio de Janeiro; José Carlos Diniz - Rio
de Janeiro; Nelton Mendes de Araújo – Rio de
Janeiro;N.T. Frota – Rezende; Paulo S. Alonso - Rio de
Janeiro; Sergio de Carvalho Lomonaco - Rio de Janeiro.
RIO GRANDE DO SUL – 01 - José
S. Agustoni - Porto Alegre e Bacia de Campos.
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Apoios:
REA-BRASIL
Todos os Observadores que nos enviaram reportes e
imagensTime da Secção Lunar
ALPO / Anthony C. CookBAA / Alan WellsBoletim
SuperNovasCosteira 1/ Alexandre AmorimCyberplocus
Multiply Site / Fábio H. CarvalhoN.T.Frota /
AstrodatabaseGLR / Piergiovanni Salimbeni
UAI – Raffaello LenaInúmeras Listas do Yahoo
GruposISCA/LIADA - Cláudio Martinez (Espacio
Profundo)
Astrofotógrafos de plantão
Lunissolar/ Hélio de Carvalho Vital
Naelton Mendes de Araújo
Observatório Astronômico Christus – Fortaleza/CE
Observatório Astronômico de Pedreiras / Paulo
Carvalho
Observatório Céu Austral / Paulo Varella e Regina
A. Atulim
Observatório
de
Pedreiras
/
Paulo
CarvalhoObservatório Sagitário / Guilherme Grassmann
Observatório de Uberlândia / Roberto Ferreira
Silvestre
OMCJN / Júlio LoboRalph Aeschliman / Planetary
Cartography and Graphics
Revista e Site macroCOSMO.com / Hemerson
BrandãoDepto. Física da Universidade do Ceará (Progr.
MainDemo)
‘’Astronomia é Colaboração.’’ (Julio Lobo).
Site da Secção Lunar: http://reabrasil.org/lunar
R.Gregio – rgregio@uol.com.br
Coord. da Secção Lunar – REA-BRASIL
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Campanha Observacional dos Cometas
C/2001 Q4 (NEAT) e C/2002 T7 (LINEAR)
Alexandre Amorim - REA/Florianópolis
1.

Introdução

2004 foi um ano recompensador para o
observador de cometas pois tivemos 2 cometas visíveis
a olho nu simultanemente no céu austral. Foi uma grande
oportunidade para reunir um grande número de
observadores, fato este que é apresentado neste artigo.
O volume de observações permitiu diversas análises da
curva de luz destes cometas, bem como um quadro
comparativo com os resultados de outras fontes
internacionais.

2.

se confirmou no decorrer dos meses. Mesmo assim o
cometa atingiria um brilho máximo de 2.8 sendo
facilmente visível a olho nu em maio de 2004.

Cometa C/2001 Q4 (NEAT)

Este cometa foi descoberto em 24 de
agosto de 2001 pela equipe do Near Earth Asteroid
Tracking (JPL) - NEAT quando o objeto se mostrava
como um astro de 20ª magnitude. A princípio os
elementos orbitais e parâmetros fotométricos não
apontavam para um astro brilhante, mas ainda em fins
de 2001 os valores foram refinados e um novo quadro
foi apresentado: o cometa alcançaria a 1ª magnitude em
maio de 2004. A Tabela 1 mostra os elementos orbitais
segundo a MPC 50914 [1].
Cometa C/2001 Q4 (NEAT)

MPC50914

Periélio

2004 Mai. 15.9600 TT

Distância do periélio (q)

0.961929 UA

Excentricidade (e)

1.000706

Longitude do periélio (ω)

1.2052º

Longitude do Nodo Asc (Ω)

210.2765º

Inclinação (i)

99.6419º

Figura 1: Órbita do Cometa C/2001Q4

Mark Kidger (Instituto de Astrofísica de
Canárias) concentrou-se na análise da curva de luz do
cometa e seus reflexos na taxa de produção de poeira.
Em dezembro de 2003 Kidger mostrou que este cometa
era mais gasoso do que o C/2002 T7 (que já era
plenamente observável na mesma ocasião). Quando o
cometa se encontrou a 3.5 UA do Sol, sua produção de
poeira era da ordem de 100 a 200 kg/s. A expectativa
era que tal produção não ultrapassasse a marca de 200
kg/s, mas observações feitas em janeiro de 2004,
incluindo a do observador C. Jacques, deram nova luz
ao comportamento do cometa. Para se ter uma idéia, os
cálculos posteriores de Kidger, divulgados na lista de
discussão “Observadores de Cometas”[3], apontaram
para uma produção de poeira da ordem de 2.5 ton/s
enquanto que a produção de água foi calculada em 8
ton/s.

2.1.

Análise dos Dados Observacionais

Tabela 1

Os elementos orbitais mostram que o
cometa foi bem visível no hemisfério sul desde as
observações iniciais até junho de 2004 . A Figura 1 mostra
o diagrama da órbita do Cometa C/2001 Q4 e a posição
dos objetos no dia 15 de maio de 2004. A órbita foi
calculada por meio do programa Orbitas de J.Roig [2].
A primeira observação registrada pela
Campanha da REA foi feita em 20 de setembro de 2003
quando A. Amorim estimou o cometa em magnitude 12.3
usando um newtoniano de 143mm. Já no mês de
novembro de 2003 as estimativas estavam ligeiramente
inferiores aos valores previstos pelas efemérides e isso
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

O cometa apresentou uma coma pouco
condensada (0 < DC < 4) durante a primeira fase das
observações que se estenderam de setembro a dezembro
de 2003. A partir de janeiro de 2004 as estimativas
mostraram uma coma um pouco mais condensada (DC
~ 5). No início de maio de 2004 as estimativas de
graduação da coma situaram-se entre 5 e 7. Entre 7 e
11 de maio o cometa passou a ser bem visível a olho nu.
Já as estimativas de diâmetro da coma
foram favorecidas pelo fato do cometa ser amplamente
visível através de binóculos, e até a olho nu, de modo
que os valores alcançaram 20 a 30 minutos de arco (300
a 400 mil quilômetros) em maio de 2004.
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A cauda começou a ser detectada em
outubro e novembro de 2003 por F. Carvalho, usando
instrumentos de grande abertura. Mas a partir de meados
de abril de 2004 a cauda ficou mais evidente através de
binóculos. Em maio de 2004 algumas estimativas da cauda
ficaram em torno de 3 a 5 graus de extensão (~ 3.5
milhões de quilômetros).

2.2.

Parâmetros Fotométricos:

As 325 observações selecionadas do
Banco de Dados da REA [4] permitiram calcular os
parâmetros fotométricos Ho e n . Uma curva global das
observações apontam para a fórmula:

Fonte
REA

H0
3.78
5.76
5.72
VdSFachGruppe
3.8
5.2
Seiichi Yoshida
4.6
5.9
5.7
BAA Comet Section 5.7
Mark Kidger
4.28
MPC 50914

n
4.12
0.77
2.02
4.0
1.6
3.44
-3.4
4.0
2.32
3.68
3.5

Nota
t < T - 100d
t > T - 100d
total
t < T - 85d
t > T - 85d
t < T - 40d
T - 40 > t > T - 10d
t > T - 10d

4.0

Tabela 2

m1 = 5.72 + 5 log ∆ + 5.06 log r
Onde Ho = 5.72 e n = 2.02 .
A Figura 2 contém as observações da
REA e a curva calculada com base nos parâmetros da
MPC 50914.(© 2003 Comet for Windows, S. Yoshida)[5].
A linha vertical entre os meses maio e junho corresponde
a data do periélio: 15 de maio de 2004.
Nota-se que as observações sempre
ficaram aquém das efemérides iniciais. Mesmo usando
a curva global, as observações seguem comportamentos
peculiares, principalmente durante o mês de fevereiro
de 2004 onde existe uma pequena estabilização no brilho.
Este comportamento peculiar mostra
que os parâmetros fotométricos sofreram variação,
principalmente quando o cometa se encontrava a cerca
de 100 dias ANTES do periélio (t < T - 100d).
Com isso, uma comparação entre os
valores calculados pela REA e outras fontes fica assim:
Parâmetros Fotométricos do Cometa C/2001Q4

Segundo o Banco de Dados da REA o
cometa foi observado pela _ultima vez por W. Souza em
28 de junho de 2004 quando cometa estava baixo no
horizonte, com magnitude 7.5 .

3.

Cometa C/2002 T7 (LINEAR)

Este cometa foi descoberto em 14 de
outubro de 2002 pelo Lincoln Laboratory Near-Earth
Asteroid Research - LINEAR, quando foi detectado
como um objeto de magnitude 17.5 . A Tabela 3 mostra
os elementos orbitais segundo a MPC 50354 [6].
Os elementos orbitais apontavam para
um brilho máximo em maio de 2004 quando o astro
deveria alcançar a magnitude 0.3. No entanto as
observações mostraram que o brilho deste cometa não
ultrapassou a 3ª magnitude.
A Figura 3 mostra as posições do
cometa e planetas para a ocasião do periélio em 23 de
abril de 2004. A máxima aproximação com a Terra deuse em 19 de maio de 2004 quando o astro esteve a 0.266
UA (40 milhões de quilômetros). A órbita foi calculada
por meio do programa Orbitas de
J.Roig [2].
Mark
Kidger
também calculou a taxa de produção
de poeira para este cometa e as
estimativas iniciais apontavam para
valores da ordem de 850 kg/s (para
r =2.5 UA) [3].
Imagens tomadas
por observadores do exterior
mostraram eventos interessantes na
cauda deste cometa. Em 28 de
janeiro de 2004 M. Holloway
registrou uma possível desconexão
de cauda, enquanto que V. Tabur
registrou as primeiras imagens de
uma interessante anti-cauda a partir
de 15 de abril de 2004.

Figura 2: Curva de Luz do Cometa C/2001Q4
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Cometa C/2002 T7 (LINEAR)
MPC 50354
Periélio
2004 Abr. 23.0625 TT
Distância do periélio (q)
0.614571 UA
Excentricidade (e)
1.000499
Longitude do periélio (ω)
157.7382º
Longitude do Nodo Asc (Ω) 94.8574º
Inclinação (i)
160.5831º
Tabela 3

A primeira observação registrada pela
Campanha da REA foi feita em 2 de outubro de 2003
quando F. Carvalho observou o cometa em magnitude
11.6 usando um instrumento de 400mm.

3.1.

Análise dos Dados Observacionais

O grau de condensação manteve-se
entre 3 e 5 durante a 1a etapa. Na 2a etapa o cometa
mostrou-se bem condensado, com estimativas de DC
entre 7 e 8. A partir de 11 de maio de 2004 que sua
condensação diminuiu e manteve-se entre 4 e 5.
Observações finais mostraram um cometa com
condensação entre 2 e 3.
A primeira detecção da cauda deu-se
em 15-17 de dezembro de 2003 quando F. Carvalho e B.
Lobo relataram uma pequena cauda não superior a 3
minutos de arco. Outros registros esporádicos foram em
janeiro de 2004 através de J. Aguiar e F. Hodar. Mas foi
em abril de 2004, durante a aparição matutina, que a
cauda foi amplamente observada por diversos
observadores. Sua extensão atingiu cerca de 2.3 graus
de extensão (algumas imagens indicam cerca de 3 graus
de extensão, cerca de 6 milhões de quilômetros para ∆
=0.73 UA).
J. Drummond fotografou o cometa
entre 20 e 26 de maio de 2004 e detectou uma cauda
fortemente curvada com cerca de 43 graus de extensão
(40 milhões de quilômetros).

3.2.
Figura 3: Órbita do Cometa C/2002T7

As janelas de observação deste cometa
deram-se em 3 etapas:

Parâmetros Fotométricos:

As 198 observações selecionadas do
Banco de Dados da REA [4] permitiram calcular os
parâmetros fotométricos Ho e n. Uma curva global das
observações apontam para a fórmula:

1ª etapa: período vespertino, até fevereiro de 2004.
2ª etapa: período matutino, a partir de 9 de abril até 17
de maio de 2004.
3ª etapa: período vespertino, a partir de 17 de maio de
2004.
Na fase pré-conjunção solar (1ª etapa)
o brilho estimado do cometa seguia de perto a curva
calculada através das efemérides iniciais. O cometa foi
observado baixo no horizonte ao anoitecer até 17 de
fevereiro de 2004 por W. Souza. Apenas em 9 de abril
de 2004 que o astro foi reobservado após a conjunção
com o Sol por A. Amorim e a partir desta ocasião o
cometa passou a ser estimado em brilho inferior aos
valores previstos.
No dia 17 de maio de 2004 o cometa foi
observado tanto ao amanhecer como ao anoitecer por J.
Agustoni.

m1 = 5.91 + 5 log ∆ + 6.34 log r
Onde Ho = 5.91 e n = 2.53 .
A Figura 4 contém as observações da
REA e a curva calculada com base nos parâmetros da
MPC 50354. (© 2003 Comet for Windows, S. Yoshida)[5].
A linha vertical entre os meses maio e junho corresponde
a data do periélio: 23 de abril de 2004.

Parâmetros Fotométricos do Cometa C/2002T7
Fonte
H0
n
Nota
REA
5.91 2.53
VdSFachGruppe
7.5
1.4 t > T - 180d
2.8
5.4 T - 180d > t > T - 85d
4.8
2.0 t < T _ 85d
Seiichi Yoshida

Inicialmente a coma era estimada entre
2 a 5 minutos de arco durante as observações vespertinas.
Em abril e maio de 2004 (observação matutina) os valores
da coma sofreram ligeiro aumento, mantendo uma média
de 5', com picos de 10'. Quando o cometa voltou a ser
visível ao anoitecer, os valores da coma sofreram novo
aumento, atingindo uma média de 10-15 minutos de arco,
diminuindo ao longo do mês de junho de 2004.
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A Tabela 4
mostra o quadro geral em
ordem alfabética. Valores em
itálico incluem imagens que
foram obtidas em parceria com
outro observador.

5.

Conclusão

Este artigo
mostrou
informações
preliminares sobre dois cometas
amplamente observados por 41
participantes.

Figura 4: Curva de Luz do Cometa C/2002T7

Com isso, uma comparação entre os
valores calculados pela REA e outras fontes fica assim:
Segundo o Banco de Dados da REA o
cometa foi observado pela última vez por A. Amorim
em 21 de julho de 2004 quando o astro estava com
magnitude 11.

4.

A Campanha Observacional

Assim que as efemérides do ICQ/IAU
apontavam para DOIS cometas brilhantes para o mês
de maio de 2004, a Secção de Cometas/REA iniciou uma
campanha observacional para os cometas C/2001Q4 e
C/2002T7 a partir de novembro de 2003. Os projetos
foram respectivamente numerados como POC
(Programa de Observação de Cometa) no 01/2004 e
POC no 02/2004. A campanha envolveu a redação do
Boletim Eletrônico Costeira1 - Cometas [7] que teve
um total 10 edições, abrangendo informações sobre os
dois cometas. O propósito era agregar o maior número
de observadores de cometas, independente destes serem
membros da REA ou não. De fato a resposta à
campanha foi muito positiva. No Boletim Vol. 2, no 8
(setembro/2004) era apresentado o seguinte balanço:

Embora trace
um quadro geral dos
parâmetros fotométricos e
características físicas de ambos
os cometas, todo o material
ainda precisa ser analisado
mais detalhadamente para
estudos futuros.

O autor agradece a participação de
todos os observadores que enviaram seus dados para a
Secção de Cometas/REA.
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MONITORANDO EXPLOSÕES
VULCÂNICAS NA TELA LUNAR
Helio de Carvalho Vital - REA/Rio de Janeiro
RESUMO
Durante eclipses lunares totais, a Lua
se transforma numa tela muito sensível que reflete parte
da reduzida fração de fótons solares que conseguem
atravessar a atmosfera da Terra em trajetórias quase
rasantes e são desviados para o interior do cone de
sombra. Quanto mais profundamente o disco lunar
mergulha na umbra, mais fracamente iluminado ele se
torna.
Esse fato levou o autor a buscar uma
correlação entre a magnitude umbral de um eclipse e a
magnitude visual da Lua, como ferramenta para
investigação de um segundo fenômeno, ainda mais
interessante: grandes explosões vulcânicas podem lançar
enormes quantidades de aerossóis vulcânicos na
estratosfera e reduzir significativamente a luminosidade
de um eclipse lunar total.
Aplicado às estimativas de magnitude
da Lua nos dez eclipses lunares totais observados pela
Rede de Astronomia Observacional (REA), o método
revelou que os eclipses de dezembro de 1992, novembro
de 1993 e maio de 2003 mostraram-se significativamente
mais escuros que o previsto. Os eventos vulcânicos
responsáveis por esses efeitos foram identificados,
destacando-se dentre eles: a violenta explosão do Monte
Pinatubo em Junho de 1991 e a erupção do Monte
Reventador em Novembro de 2002.

I – VULCÕES E ECLIPSES LUNARES

Lua totalmente eclipsada. Sabe-se, por exemplo, que no
meio de eclipses totais precedidos de grandes erupções
vulcânicas, a Lua pode se apresentar com brilho muito
aquém do esperado.2
A idéia de usar eclipses lunares totais
como sensores remotos dos níveis globais de aerossóis
estratosféricos de origem vulcânica foi proposta por Keen
e tem sido usada por ele com sucesso há décadas para
monitoração da espessura óptica da atmosfera.
Segundo Keen, as erupções vulcânicas
mais violentas são capazes de injetar na estratosfera
grandes quantidades de cinzas e gases vulcânicos que
podem permanecer suspensos durante vários meses. Ele
observou que as camadas da atmosfera da Terra situadas
entre 5 e 25 km de altitudes são as que mais influenciam
o brilho da Lua no meio dos eclipses e que o caminho
livre médio dos fótons que atingem a Lua é
aproximadamente igual a 40 vezes a espessura da
camada atmosférica vertical mais representativa (até
altitudes de 15-20 km).3-5

II – CORRELAÇÃO MAG (LUNAR x
UMBRAL)
Modelos estatísticos que simulam as
interações dos fótons solares na atmosfera terrestre têm
sido usados para prever o brilho da Lua em eclipses
lunares totais. No entanto, tais simulações mostram-se
bastante complexas e ainda sujeitas a correções
empíricas.

No início de um eclipse lunar, um
hipotético observador situado na Lua veria o disco solar
gradualmente achatar-se e esconder-se atrás da Terra,
sob a ação de severa refração. Com a aproximação da
fase umbral, a predominância de tons azulados e
brilhantes, produzida pela filtragem preferencial da luz
vermelha na ionosfera, daria lugar a cores intermediárias
do espectro visível. Posteriormente, com a entrada na
umbra, a luz residual teria se reduzido a um fino e pálido
segmento de arco vermelho escuro, formado pelos raros
fótons desviados para o interior do cone de sombra após
cruzarem a atmosfera terrestre de forma quase rasante.1

Como opção simplificada, o autor
buscou uma correlação que permitisse prever a
magnitude (m) da Lua no meio de um eclipse lunar total,
conhecendo-se apenas a magnitude umbral (Umag).6
Para isso, estimativas da magnitude3,7,8 da Lua em 24
eclipses observados de 1956 até 2001, e sabidamente
não afetados por eventos vulcânicos, foram usadas na
determinação de uma regressão linear estatisticamente
significativa (r2=0,88) (Eq.1) pelo método dos mínimos
quadrados:

Algumas vezes, quantidades anormais
de aerossóis de origem vulcânica, ozônio e nuvens,
presentes na troposfera e na estratosfera podem causar
uma redução adicional na débil iluminação que banha a

Em seguida, foi adicionado à Eq. 1 um
termo para correção da magnitude aparente da Lua (até
± 0,12) em função de sua distância geocêntrica, obtendose a Eq. 2.
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m = –7,3 + 4,3 Umag

(1)
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m P% –1,4 + 4,3 Umag – 5 log (SD)

(2)

Onde SD é o semi-diâmetro aparente
do disco lunar, expresso em minutos de arco.

III – DETECÇÃO DE EFEITOS VULCÂNICOS
A Tab.1 compara as magnitudes
previstas com as observadas para os dez eclipses lunares
totais, monitorados pela REA desde 1989. Algumas
efemérides dos eventos estão listadas nas colunas: 1
(data), 2 (magnitude umbral) e 3 (semi-diâmetro da Lua
em minutos de arco). A magnitude visual da Lua,
calculada pela Eq. 2 (mag teor.) está listada na coluna
4, ao lado da observada (mag obs.), na coluna seguinte,
cuja diferença ”mag está na última coluna.
Ecl. Date
2004 Out 28
2004 Mai 04
2003 Nov 09
2003 Mai 16
2000 Jan 21
1996 Set 27
1996 Abr 04
1993 Nov 29
1992 Dez 09
1989 Ago 17

Umag
1,313
1,309
1,022
1,134
1,330
1,245
1,385
1,092
1,276
1,604

SD(‘)
15,3
16,5
14,7
16,7
16,6
16,3
15,6
15,1
15,9
16,3

magteor. magobs.
-1,7
-2,2
-1,9
-2,3
-2,8
-3,3
-2,6
-2,2
-1,8
-1,8
-2,1
-2,2
-1,4
-1,7
-2,6
-1,0
-1,9
+3,0
-0,6
-0,6

“mag
-0,5
-0,5
-0,5
+0,4
0,0
-0,1
-0,3
+1,6
+4,9
0,0

Tabela 1: Efemérides dos eclipses
lunares totais observados pela REA, incluindo as
magnitudes da Lua (prevista e observada).

nesses dois períodos, considerando-se que somente
erupções com Índice de Explosividade Vulcânica (VEI)
igual ou superior a 4 são capazes de lançar à estratosfera
quantidades consideráveis de aerossóis vulcânicos.12
O primeiro pico observado na Fig 1
corresponde aos severos efeitos causados pelas violentas
explosões do Monte Pinatubo (VEI = 6, em 15 de Junho
de 1991 nas Filipinas); do Monte Hudson (VEI = 5+ , em
12 de agosto de 1991 no Chile) e, em escala bem menor,
pela erupção do vulcão Spurr (VEI = 4, em 27 de Junho
de 1992 no Alasca).12
Durante esse período, que se estendeu
por cerca de 3 anos, vários observadores da REA
relataram a ocorrência freqüente de crepúsculos muito
avermelhados e uma redução de alguns décimos na
magnitude limite no zênite. Durante o eclipse de 09 de
dezembro de 1992, por exemplo, a Lua, quase 100 vezes
menos brilhante do que o previsto, por pouco não
desapareceu no céu, diante dos olhos surpresos do autor.
O segundo pico, com amplitude pouco
superior aos erros estatísticos associados às observações,
provavelmente resultou dos efeitos combinados das
erupções do Monte Reventador (VEI = 4, em 3 de
novembro de 2002 no México) e do Monte Ruang (VEI
= 4 ?, em 25 de setembro de 2002).12
Embora, uma redução de quase uma
vez e meia tenha sido observada no brilho da Lua durante
o eclipse de 16 de maio de 2003, nenhum efeito vulcânico
residual foi observado nos eclipses de novembro de 2003
e maio e outubro de 2004. Pelo contrário, todos esses 3

As estimativas da magnitude da Lua
durante os eclipses de 2003 e 2004 foram realizadas
usando-se uma versão aperfeiçoada do método do
binóculo invertido9-11 (correção da perda em magnitude
obtida empiricamente) e apresentam erro de ±0,2 (1Ã),
enquanto a versão original desse mesmo método (com
correção teórica) foi usada na maioria das estimativas
feitas nos eventos anteriores (com erro médio estimado
em ±0,3). O valor médio do Número de Danjon estimado
para o eclipse de agosto de 1989 foi convertido em
magnitude com o uso de uma correlação6 desenvolvida
pelo autor, tendo em vista que não havia estimativas de
magnitude disponíveis para esse evento (erro médio de
± 0,4).
A possível influência de cinzas
vulcânicas deve ser considerada quando o brilho da Lua
apresenta-se significativamente mais débil que o previsto
para o eclipse. O gráfico da Fig. 1 mostra claramente
que isso ocorreu em dois períodos distintos, nos quais 3
eventos foram observados: 9 de dezembro de 1992, 29
de novembro de 1993 e 16 de maio de 2003.
Uma consulta aos registros de atividade
vulcânica permitiu identificar os eventos responsáveis
pela elevação do nível global de aerossóis vulcânicos
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

Figura 1: Diferenças entre as magnitudes observadas e
previstas para a Lua no meio dos dez eclipses lunares
totais observados pela REA.

eclipses indicaram consistentemente um nível de
aerossóis estratosféricos abaixo do nível zero previsto
pela correlação. Esse fato sugere a existência de
flutuações causadas por outros fatores secundários,
provavelmente não aleatórios.
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IV – CONCLUSÕES
A técnica desenvolvida pelo autor
permitiu identificar conclusivamente reduções adicionais
no brilho da Lua durante os eventos de 09 de dezembro
de 1992; 29 de novembro de 1993 e 16 de maio de 2003
(em 4,9; 1,6 e 0,4 magnitudes, respectivamente).
O escurecimento desses eclipses foi
atribuído à presença de aerossóis estratosféricos oriundos
das explosões do Monte Pinatubo (junho de 1991) e
Reventador (novembro de 2002), tendo sido este último
achado reconhecido em um periódico internacional.13
Observou-se também que o nível de
referência correspondente à ausência de quantidades
significativas de aerossóis vulcânicos parece variar de
forma não aleatória com o tempo, sugerindo a ação de
outros mecanismos secundários, possivelmente
periódicos.
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Estudo sobre a Binária NP Pavonis
Alexandre Amorim e Avelino A. Alves, REA/SC
Resumo
Muitas binárias eclipsantes austrais tem
sido negligenciadas desde a publicação de artigos originais
anunciando seus elementos para previsão de mínimos.
NP Pavonis é uma exceção. Dados de fotometria
fotoelétrica de boa qualidade foram obtidos em 1984 e
novamente em 1995 e foram utilizados para refinar o
período. No entanto, o número de ciclos decorridos
naquele intervalo de 11 anos foi mal-calculado.
Observação visual persistente mostra este erro e provê
elementos corrigidos.

1.

HISTÓRICO:

A estrela NP Pavonis foi catalogada
como binária eclipsante pela primeira vez por Hoffmeister
em 1949. Em 1970 Shaw e Sievers a classificaram como
uma Binária Algoólica (EA) com período de 1.266821
dias e com profundo secundário. A 5ª edição do GCVS
alista os seguintes parâmetros:
Binária Eclipsante Algólica (EA) do tipo KE
RA = 20h 48m 01.54s
Dec = -69° 06' 03.2" (2000.0)
Variação de brilho

10.7 - 11.7

Época = 2438234.400
Período= 1.2668210268 dias
Em 1994 Avelino Alves recebeu
diversas cartas de binárias eclipsantes do Sr. Marvin
Baldwin (coordenador de Binárias Eclipsantes da
AAVSO), entre elas a NP Pavonis. Sem tomar
conhecimento de um eclipse anterior, e usando o período
de 1.26 dias, Alves iniciou as observações dessa estrela
em 24 de novembro de 1994, quando a estimou em 11.5
- a variável se encontrava eclipsada.
Normalmente o observador de binárias
eclipsantes calcula os eclipses subseqüentes após a
observação do primeiro eclipse. Mas um descuido
providencial foi importante para que Alves descobrisse
o real período desta binária. Simplesmente ele
desconsiderou o cálculo para a previsão dos eclipses
futuros e seguiu suas observações. Somente após um
intervalo maior de dados que Alves decidiu montar a
curva de luz com base no período do GCVS (neste caso
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

ele usou a informação da carta fornecida por Baldwin,
isto é, 1.26 dias).
A partir de então Avelino percebeu que
o secundário era profundo o suficiente para que fosse,
na verdade, um eclipse primário. Dessa forma, o período
seria reduzido pela metade ficando em torno de 0.6335
dias. Durante o período de observação de 1997, Avelino
ajusta o período para 0.63336 dias, mas refina para
0.6334375 dias durante a campanha de observação em
1998-1999. Esta indefinição do período estaria
relacionada com uma provável variação deste parâmetro,
hipótese que foi descartada conforme veremos mais
adiante.
No jornal de divulgação astronômica
“Cosmos”, ano VII (1998), n°1, p.5 lemos:
“NP Pavonis também é uma eclipsante,
mas com período curto: apenas 1.267 dias. Na realidade,
ela apresenta dois eclipses, a intervalos de 0.6335 dias.
Porém, através da coleta de muitas medidas de
magnitude ao longo de 466 eclipses entre agosto de 1996
e julho de 1997, Avelino descobriu uma diferença de 0.066
dias, cerca de 0.00014 dias por ciclo a menos que o
período catalogado. Pode parecer pouco mas, em apenas
um ano, os eclipses se adiantaram em mais de uma hora.
As observações realizadas por [Avelino] permitiram a
obtenção de uma fórmula melhorada para a predição de
futuros eclipses desta variável.” Estas informações
também foram publicadas no periódico “A Notícia” de
18 de abril de 1999. Vale ressaltar que Alves não
observou 466 eclipses como o texto dos periódicos
sugerem. Alves apenas continuou suas observações
abrangendo um intervalo em que ocorreram 466 eclipses
de NP Pavonis.
Em 13 de setembro de 2000, Miguel A.
Cerruti publicou um trabalho sobre NP Pavonis no IBVS
n° 4956 intitulado “First Determinations of
Photoelectric Minima, Real Period and Study of the
Period of NP Pav” onde calculou o período desta
variável em 0.63353658 dias. Cerruti usou medidas
fotoelétricas tomadas em 1984 e 1995, bem como as
datas de mínimos publicados na literatura disponível até
então, apontando um adiantamento dos eclipses.
De acordo com Cerruti, a fórmula do
eclipse é:
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Min I = 2445984.7095 + 0.63353658 x E (1)

0.63353658

Mesmo assim Cerruti mostrou
informações contraditórias em seu artigo ao afirmar que
“não foi possível encontrar uma solução comum entre
os mínimos fotográficos e fotoelétricos” e “comparando
os períodos da solução fotográfica com aquele
correspondente da solução fotoelétrica, o período varia...
Consideramos que numa primeira aproximação o período
tem permanecido constante durante toda a ‘história’ deste
sistema”. Cerruti usou esta fórmula (1) para seu segundo
trabalho sobre NP Pavonis, publicado em 2003.

E = -8736.11

Usando a fórmula (1) não era possível
obter consistência nas curvas de luz com os dados visuais
de Alves, Amorim e, mais recentemente, das medidas
CCD do ASAS3.

2.

O CICLO MAL-CALCULADO

Um aspecto interessante apontado por
S. Otero, M. Baldwin e A. Amorim foi que a tabela de
Cerruti no IBVS n° 4956 apresenta ciclos incorretos.
Ao determinar os valores de O-C para as medidas
fotográficas, Cerruti confundiu os valores de todos os
ciclos anteriores a época 2445984.7098 . A Tabela 1
mostra uma comparação entre os valores corrigidos e
os valores de Cerruti, usando o fórmula (1):
Min I
2438234.4080
2438258.4520
2438260.3610
2438307.2330
2438314.2310
2438555.5490
2438562.5120
2438614.4370
2438614.4650
2438621.4280
2438640.3980
2438642.3110
2438649.3110
2438675.2400
2438694.2500
2439029.3330
2439373.2820
2439378.3280
2439385.3340
2440089.0310
2440096.0070
2440419.0310
2440450.0620
2445984.7098

E
-12233
-12195
-12192
-12118
-12107
-11726
-11715
-11633
-11633
-11623
-11593
-11590
-11578
-11538
-11508
-10979
-10436
-10428
-10417
-9306
-9295
-8785
-8736
0

E’
-12236
-12198
-12195
-12121
-12110
-11729
-11718
-11636
-11636
-11625
-11595
-11592
-11581
-11540
-11510
-10981
-10438
-10430
-10419
-9308
-9297
-8787
-8738
0

E ~ -8736
E = ciclo (ou n° de eclipses)
Ep= Época inicial
P = Período
E’= ciclo, segundo tabela de Cerruti (2000)

3.
DETERMINAÇÃO
DOS
PARÂMETROS DE NP PAVONIS COM BASE
NOS DADOS DE AVELINO ALVES:
Usando 189 estimativas tomadas entre
nov/1994 e ago/1999 e utilizando o método de redução
de período para estrelas variáveis dispostos no livro
“Variable Stars” de Hoffmeister et alli (1985), notamos
que o período de NP Pavonis não sofreu alteração, mesmo
usando a época inicial do GCVS.
Resolvemos partir do zero e calcular o
período recente de NP Pavonis com base exclusivamente
nos dados de Alves. O primeiro eclipse desta estrela foi
bem acompanhado na data juliana de 2450657.529 e seu
mínimo foi determinado pelo método das cordas biseccionadas (Pogson). Outros 6 mínimos resultaram na
curva O-C da Figura 1.
Usamos a metade do período fornecido
pelo GCVS:
P = 1.2668210268 d
P/2 ~ 0.6334105 d
A Tabela 2 mostra as etapas do cálculo.
O cálculo de regressão apontou a
fórmula y = -0.0024 + x.6.10^(-6).
1173 ciclos após o primeiro eclipse
escolhido, a razão calculada foi 0.000004 dias . Como o
coeficiente angular da fórmula de regressão é positivo,
somamos esta razão ao período inicial:
P’ = 0.6334105 + 0.000004

Tabela 1
Cálculo do ciclo E para a DJ = 2440450.0620
E = (t-Ep)/P
E = (2440450.062 - 2445984.7098) /
Figura 1 - Diagrama O-C usando apenas dados de Alves
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P’ = 0.6334145
P’ = 0.633414 (valor satisfatório para observações
visuais)
As efemérides de Alves apontam para
a fórmula:
Min I = 2450657.529 + 0.633414 E (2)
M inimos OBS

Dias

Dif.E

2450657.5290
1.9

E

C1

O-C1

0

2450657.5290

0,000

2450657.5290

0,000

3

2450659.4292

0,001

2 4 5 0 6 5 9 . 4 29 2

0,001

22

2450659.4292

0,002

2450671.4641

0,002

Utilizando a fotometria
UBV Cerruti publicou outro interessante
trabalho sobre NP Pavonis na Revista
Mexicana de Astronomía y Astrofísica
Vol. 39 (2003).

- 0,008

Duas informações
interessantes podemos destacar deste
trabalho:

19.0

2450671.4660
17.1

27.0

2450688.5580

49
1.9

- 0,008

2 4 5 0 6 8 8 . 5 66 2

52

2450690.4663

0,003

2450690.4665

0,003

630

2451056.5776

- 0,017

2451056.5789

- 0,018

578.0

2451056.5610
344.0

2450688.5661

3.0

2450690.4690
366.1

Já a Figura 4 mostra outra curva de luz
fasada comparando as observações de Amorim
(círculos), dados do IBVS n°s 4956 (triangulos) e 5542
(quadrado preto) e ASAS3 (pontos). As
curvas das Figuras 3 e 4 foram montadas
usando a fórmula (3).
C2
O-C2

3.0

2450659.4300
12.0

A Figura 3 mostra uma curva de luz
fasada contendo as observações de Alves (x) e do ASAS3
(pontos).

543.0

4.
ASPECTOS FÍSICOS DE
NP PAVONIS

1) Cerruti afirma que as
observações mostram uma curva do tipo
β-Lyr. Ele sugere que o sistema possa
ser classificado entre uma binária
algoólica e β-Lyrae . De fato isto pode
ser verificado nos pontos observacionais
do ASAS3 nas Figuras 3 e 4.

2) O artigo mostra uma
configuração do sistema (Figura 5) com
as seguintes características:
Tabela 2 - Etapas do cálculo do período para NP Pavonis
estrela
primária secundária
Usando esta fórmula e aplicando a todos massa (Sol = 1)
1.82
0.89
os mínimos disponíveis (incluindo dados de Amorim e
raio (Sol = 1)
1.35
1.01
ASAS3) obtivemos o valor final de 0.633413 dias, de
distância
entre
centros
3.84
raios
solares
modo que a fórmula apropriada para todas estas
observações fica assim estabelecida:
2451400.5340

1173

Min
I
2438234.400 + 0.633413 E (3)

2451400.5195

0,014

2451400.5219

0,012

=

Construindo curvas
de luz com base na época do GCVS
e no período refinado obtivemos boa
consistência em todas as
observações exceto em 2 (duas)
datas de mínimos, a saber:
2445984.7098
(Cerruti)
e
2452093.6656 (ASAS3) . Notamos
na Figura 2 que os pontos destas duas
datas estão respectivamente abaixo
e acima dos demais. No entanto isto
é resultado do arredendamento usado
ao calcularmos o ciclo para cada
mínimo. Uma vez utilizando valores
decimais, tais pontos ficam
consistentes com os demais.
Figura 2 - Diagrama O-C usando a fórmula (2)
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Figura 3 - Curva de luz com dados de Alves (x) e ASAS3 (.)

Figura 4

5.

CONCLUSÃO

NP Pavonis é mais um exemplo de
como podemos calcular importantes parâmetros, neste
caso a fórmula para efemérides, com base em
observações visuais. E conforme a literatura disponível,
esta binária possui bons dados fotográficos e
fotoelétricos. No entanto foi baseado em observações
visuais que a binária chamou a atenção da comunidade
astronômica. Simultaneamente a estas observações
visuais temos o trabalho profissional de Cerruti,
permitindo uma compreensão melhor desta binária. Se a
fórmula (3) continuará válida, só o tempo e mais
observações, visuais ou fotometria CCD, dirão. Por isso
publicamos uma carta de localização de NP Pavonis e
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

algumas estrelas de comparação para futuros trabalhos
observacionais (Figura 6).
Agradecemos a colaboração e
comentários de Marv Baldwin e S. Otero.
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ALVES,A.A. e AMORIM,A.,”NP
Pavonis”, http://geocities.yahoo.com.br/costeira1/
variaveis/nppav.htm em 26 de julho de 2002.
BALDWIN,M., comunicações em
privado.
CERRUTI,M.A., in IBVS 4956, 13 de
setembro de 2000 .
CERRUTI,M.A.,”Differential
Corrections Analysis of the UBV Observations”, Revista
Mexicana de Astronomía y Astrofísica Vol. 39, pp. 141148 (2003).
DVORAK,S.W., in IBVS 5542, 8 de

HOFFMEISTER,C.,RICHTER,G. and
WENZEL,W.,”Variable Stars”, 1985.
KHOLOPOV et alli, GCVS 5th Edition,
disponível no software “Carte du Ciel”, ©P.Chevalley.
OLIVEIRA,M., “Astronomia de
Quintal”, A Notícia, 18 de abril de 1999.
OTERO,S., comunicações em privado.
POJMANSKI,G.
2002,
Acta
Astronomica, 52,397 - “The All Sky Automated Survey”.
SILVA, L.A.L., Cosmos, ano VII, n°1,
p.5 (1998).

julho de 2004.

Figura 6 - Carta para NP Pavonis

REA/Brasil - REPORTE Nº 12

74

Observações da Luz em Vênus
em 2004 e 2005
Cláudio Brasil Leitão Jr. – REA/São Paulo
A luz cinzenta em Vênus é um dos mais
intrigantes mistérios do sistema solar que continua sem
uma explicação até os dias de hoje, apesar do uso de
sondas para exploração dos planetas.

20 cm, foi mais positivo “luz cinzenta suspeita mesmo
quando o crescente brilhante está ocultado” /1/.

O fenômeno consiste em uma tênue
luminosidade observada no lado não iluminado de Vênus.
O mesmo fenômeno pode ser observado na Lua. Sempre
é possível enxergar o lado não iluminado com uma fraca
luminosidade, muitas vezes referenciada como “a lua
nova nos braços da lua velha”. Porém, para o nosso
satélite natural há uma explicação. Essa luminosidade é
causada pelo reflexo da luz solar na Terra que ilumina
fracamente essa região da lua. Mas Vênus não tem
satélite natural e nenhum outro corpo celeste próximo e
a origem da luz cinzenta citeriana constitui um mistério a
ser investigado.

Na Rede de Astronomia Observacional
(REA) o problema da luz cinzenta foi estudado pela
primeira vez em 1999 /2/, numa campanha que coletou
31 observações realizadas por três observadores no
período de 21 de abril a 1 de agosto. A luz cinzenta foi
registrada em 14 observações, que corresponde a 45,2
% do total.

Uma das características do fenômeno
é sua esporadicidade. Muitas vezes é observado durante
uma elongação por um astrônomo, mas não é observado
por outro. Apresenta muitas vezes um caráter ilusório,
deixando dúvidas no observador se é um fenômeno real
ou um produto de sua mente. Duas semanas antes da
conjunção inferior de Vênus em 1996, Jonatthan Shnklin
observou o planeta com um refrator de 20 cm e escreveu
“Forte impressão da luz cinzenta, mas provavelmente
psicológica”. No entanto, observando em 30 de maio
com um refrator de 30 cm, teve “impressão de luz cinzenta
que desapareceu quando o limbo brilhante estava fora
do campo”. Já no dia 4, observando com o refrator de

Observações no Brasil

Após essa primeira abordagem, o
projeto passou por um período de paralização, não tendo
sido lançada nenhuma campanha. No entanto, no fim de
2005, alguns astrônomos passaram a observar
espontaneamente o planeta e a realizar registros da luz
cinzenta. Com surpresa e gratidão a esses observadores,
o projeto foi relançado e coletaram-se 11 observações
que permitiram um ótimo panorama do fenômeno nessa
elongação.
Posteriormente recebeu-se também três
observações da aparição citeriana de 2004 realizadas
pelo observador Frederico L. Funari.
Com esses valiosos registros obtemos um quadro
do fenômeno em 2004 e 2005, conforme as tabelas
abaixo.
Tabela I
Observações da Luz Cinzenta em 2004
Observ. Data

Hora TU DJ.

Est. Telescopio

F. Funari 17/04/04 21:30

3113,396 0

Newt. 152 mm 82x

F. Funari 28/04/04 21:20
122x

3124,396 0

Newt. 152 mm 82x-

F. Funari 09/05/04 20:55
122x163x

3135,372 0

Newt. 152 mm 61x-

Tabela II
Observações da Luz Cinzenta em 2005

Figura 1: Desenho feito em 1897 mostrando a luz cinzenta
em Vênus
REA/Brasil - REPORTE Nº 12

Observ.

Data

Hora TU DJ.

EST. INSTR.

Funari
163x

13/10/05 23:10

3657,465 1

Newt.

R. Gregio

13/11/05 20:53

3688,370 1

TMC 9 cm f/13

R. Gregio

14/11/05 20:53

3689,370 2

TMC 9 cm f/13

JC Diniz

15/11/05 21:00

3690,375 1

Celestron C8 f/10

R. Gregio

15/11/05 21:40

3690,403 2

TMC 9 cm f/13

152mm

75

R. Gregio

16/11/05 21:40

3691,403 1

TMC 9 cm f/13

Willian

16/11/05 21:50

3691,375 1

SCT 20 cm F/10

R. Gregio

16/11/05 22:30

3691,438 1

TMC 9 cm f/13

R. Gregio

19/11/05 22:00

3694,417 1

TMC 9 cm f/13

A Martini Jr 20/11/05 22:55

3695,455 1

SCT 254mm f/10

R. Gregio

20/11/05 23:30

3695,479 1

TMC 9 cm f/13

R. Gregio

21/11/05 21:40

3696,403 2

TMC 9 cm f/13

R. Gregio

23/11/05 21:00

3698,375 2

TMC 9 cm f/13

R. Gregio

27/11/05 21:30

3702,396 1

TMC 9 cm f/13

Funari
136x

27/11/05 22:35

3702,441 2

Newt.

Funari

04/12/05 22:00

152mm

3709,417 2

Newt. 152mm 98x

R. R. Pedrao 13/12/05 22:15
f5.5 36x

3718,427 -1

Newt. 250 mm

R. R. Pedrão 13/12/05 22:33
f5.5 36x

3718,440 -2

Newt. 250 mm

No ano de 2004 tivemos apenas três
observações, onde a parte não iluminada de Vênus foi
considerada de brilho igual à do céu em volta do planeta,
o que se considera como não ocorrência da luz cinzenta.
Já em 2005 tivemos 16 observações
realizadas por quatro observadores: Antonio Martini Jr,
Frederico L. Funari, Rosely Gregio e Ronaldo R. Pedrao.
O fenômeno foi detectado em 16 das 18 observações,
88,8% do total. Das observações positivas, em quase
metade delas a estimativa foi de +2, que significa lado
escuro do planeta nitidamente mais claro do que o céu.
Em apenas duas observações, realizadas por Ronaldo
R. Pedrao no dia 13/12/05, o lado escuro do planeta foi
observado como mais escuro que o céu, que constitui
uma observação negativa do fenômeno.
A figura 2 apresenta o gráfico das
observações realizadas em 2005.

Figura 3: Esboço de Vênus mostrando a luz cinzenta
realizado por Rosely Gregio em 21/11/05 às 21:40 TU

Como observar a luz cinzenta
Para se observar a luz cinzenta em
Vênus e realizar um trabalho valioso não são necessárias
grandes aberturas óticas. Estudos mostram que mesmo
pequenos instrumentos podem ser usados com sucesso.
O melhor período para se observar é
quando o planeta apresenta fase minguante, entre 80%
iluminado e a próxima conjunção inferior, ocasião em
que é visível em céu vespertino. Não observe o planeta
durante o dia. Realize suas observações durante o
crepúsculo civil e após o crepúsculo astronômico. Faça
experiências com diversas oculares e diversos aumentos.
Há evidências de que o fenômeno é melhor observado
com baixos aumentos.
Não é indispensável, mas o ideal é que
se utilize uma barra de ocultação para encobrir o lado
iluminado do disco. Uma maneira simples de se fazer
uma barra de ocultação
é fixar um pedaço de
papel encobrindo metade
do campo da ocular.
No caso
de observação de flashes
ou brilhos esporádicos de
curta duração, registre o
horário (em TU) do início
e do término do
fenômeno. Deve ser
registrada também a
presença de outros
fenômenos tais como a
extensão das cúspides e
irregularidades
do
terminador.

Figura 2
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Quanto
aos filtros, se você os
tiver à disposição, faça a
observação com e sem
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filtro. Registros de observação da British Astronomical
Association (BAA) relatam o uso do filtro W-47 com
sucesso /3/. O Sr. Robert W. Middleton, membro da BAA
fez uma interessante observação em 12 de maio de 1988,
com um refrator de 12,7 cm /1/. Ele observou Vênus
com filtros W-25 (vermelho), W-15 (amarelo), W-58
(verde) e W-44a (azul). Quando observou com o filtro
azul notou o lado escuro levemente iluminado. Voltou a
pegar os filtros anteriores, para comparar, e nada viu
com os filtros amarelo, verde ou vermelho. Verificou isso
várias vezes, e o mesmo fato se repetiu. Isso nos alerta
da importância da utilização de um filtro azul. Se você
tiver esse filtro, realize suas observações sempre com
ele.
Se quiser fazer um desenho do planeta,
represente o mesmo com 40 mm de diâmetro e registre
a hora (TU) do início e da conclusão.
Avalie a luminosidade do lado escuro de
Vênus, segundo a escala abaixo:
ESTIMATIVA DESCRIÇÃO
-2

lado escuro muito mais escuro que o céu

-1

lado escuro ligeiramente mais escuro que o céu

0

lado escuro com brilho igual ao do céu

+1

lado escuro ligeiramente mais claro que o céu

+2

lado escuro nitidamente mais claro que o céu

+3

lado escuro muito mais claro que o céu

Ao enviar sua observação, informe o
seguinte: nome, telescópio (tipo/abertura/distância focal),
seeing (1=péssimo, 5=excelente), aumento, data TU, hora
TU, estimativa e se foi usado barra de ocultação e filtro
colorido. Informe também as coordenadas geográficas
do local que servirão para cálculo do horário dos
crepúsculos e altura do Sol.

Próxima campanha
Devido ao interesse crescente no estudo
da luz cinzenta pelos observadores do REA, a
coordenadoria de Planetas Inferiores estará mantendo
esse projeto como permanente visando coletar dados em
todas as futuras elongações citerianas.
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A próxima janela observacional se abrirá
no dia 25 de março de 2007, quando Vênus apresentará
fase de 80% e se prolongará até a conjunção inferior do
planeta em agosto. Pretendemos oferecer aos
observadores uma interface na internet para envio
automático das observações. O projeto será divulgado
tanto na reanet como no site de Planetas Inferiores.

Possível explicação para o fenômeno e planos
futuros
Uma das teorias que tentam explicar o
fenômeno trabalha com a hipótese que o mesmo seja
causado por intensas auroras provocadas pela entrada
de partículas emitidas pelo Sol na atmosfera de Vênus.
Por essa razão, esse estudo objetiva a longo prazo
relacionar o registro positivo da luz cinzenta com a
atividade solar. A observadora Rosely Gregio constatou
que no dia 16/11/2005, um dos dias que fez sua estimativa
da luz cinzenta em +1, o sol apresentava duas grandes
manchas solares. É pouco provável que isso seja apenas
uma coincidência, mas sim uma evidência de que o
caminho para a pesquisa é a correlação da luz cinzenta
com a atividade solar.
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