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Além de eclipses, eonjunçoes e ocultaçoes, sem mencionar a 
magna pulcritude em que se constituem os aglomerados estelares, galáxias, 
nebulosas e outros objetos que o céu tem a oferecer, pod-se identificar 
outros fenômenos interessantes, embora menos comuns. Nosso objetivo,nas 
linhas que se seguem, é descrever alguns deles.

ARCO-lRIS NOTURNOS; Apesar de serem comuns logo após períodos de chuva , 
talvez poucos saibam que eles também podemscr vistos à noite, embora mais 
raramente, quando a luz lunar sofre rofração ao passar por gotículas de 
água em suspensão na atmosfera, sendo pois, de origem análoga aos arco- 
íris diurnos. No entanto, eles são geralmente mais fracos e menos colo
ridos que estes últimos.

LUZ ZODIACAL; Denominação conferida à luminosidade esmaecida que aparece 
próxima ao Sol depois de seu ocaso ou antes de seu levante. Esta lumi - 
nesconcia, prolonga-se lateralmente, adquirindo a configuração triangu - 
lar, sempre visível na região zodiacall da onde deriva seu nome. A mo
derna explicação da luz zodiacal é aquela que defende ser ela parte da 
coroa solar mais externa.
GZGJNSCHIEIN, COUNTER— GL0Y7 OU CONTRABRILHO; Trata-se de fenômeno lumino 
so originado pela reflexão da luz solar na poeira de micrometooritos di£ 
persa no espaço interplanetário. Foi observada por Brorsen pela primei" 
ra vez em 1855, tendo extensão máxima de 20^. Recebe, também, a denomi
nação de “luz antissolar".

BEILHÂNCIA; Luminosidade que se pode constatar no céu noturno, devida a 
uma leve ionizaçao das altas camadas atmosféricas, oriunda da liberação 
da energia solar acumulada durante o dia. Também é chamada de lumines -

côncia celeste ou dc ar (air-glow, sky-glow) ou ainda no_c 
tilucencia ou noctilucio.

Nao devemos confundi-la com o véu luminescente que cobre per 
manentemente o céu das grandes cidades, este derivado, logicamente, da 
difusão, pelas partículas de poeira em suspensão no ar, da abundante lu
minosidade artificial.

LUMxNESCÍlNCIA GALÁCTICA; Denominação dada ao brilho proveniente da fai
xa leitosa que atravessa a esfera celeste, oriunda do somatório de emis
sões luminosas das estrelas que compõem nossa Galáxia. Atinge notável



aspecto na região de Sagittarius, o Sagitário, onde se encontra o centro 
galáctico e, portanto, elevada densidade estelar,
HALOS: Formações luminosas circunferenciais, com centre na Lua ou no Sol, 
quando estes astros são vistes atreves de nuvens do tipo cirros-estra - 
tos, São devidos ao desvio dos raios luminosos quando estes atravessam 
os cristais de gelo de que se constituem tais nuvens. Surpreendentemente 
os halos solares são os mais comuns, embora saltem mais à vista os luna
res, Isto deve-se a que os primeiros ocorrerem numa região do céu para 
a qual, normalmente, não olhamos durante o dia,
00EDNA; Luminosidade que circunda o Sol e a Lua, quando estes são vistos 
através de atmosfera muito umida ou com neblina.
RAIOS CREFUSCÜLARESs Denominação dada aos raios de luz que, emanando do 
ponto de ocaso solar se prolongam, às vezes espetacularmente, convergin
do no ponto diametralmente oposto no horizonte, ao qual se originam. De
rivam da existência de nuvens abaixo do horizonte do observador que des
viam os raios solares segundo feixes definidos.
AURORAS jOLARFSs Fenômenos relativamente comuns nas altas latitudes bor£ 
ais e austrais, originados da ionizo;ao das altas camadas atmosféricas 
devidas às partículas energéticas emitidas por explosões solares. Podem 
adquirir os mais diferentes formatos e tonalidades, além de diferentes 
intensidades, alturas e tempo de duraçao. Raramente, podem ocorrer nas 
regiões equatoriais da Terra.
PARÉLIO: Denominação dada ao *:falso-sol: «que aparece r«efletido de cada
lado ou acima c embaixo do Sol. Normalmente é um ponto brilhante envol
vido per um círculo denominado ,f círculo parélico::. Dependendo de haver 
reflexão ou refração da luz solar, pode ser branco ou de aspecto colori
do .
PARASSELENE; Fenômeno análogo ao parélio, ocorrendo no entanto com a 
Lua.
AITTÉLIOs Fenômeno mai3 raro, embora do mesma origem que o parélio, opos 
to ao Sol. 0 ponto luminoso observado é então chamado de antissol ou 
contrassol.
AHTISSELLaiü OU AITTÉLIO LUíTAR , Fenômeno análogo ao anterior, ocorrendo 
com a Lua. Também é denominado antilua ou contralua.
AH3L LL DIAMANTE: Fenômeno verificado quando da ocorrência de um eclipse 
solar total que ocorre nos últimos instantes antes e primeiros instantes 
depois da fase total, quando a ultima ou a primeira porção do disco so
lar, respectivamente, desaparece ou reaijarece.



A maioria dos fenômenos aqui descritos, necessitam, para 
sua conveniente observaçao, de um ceu puro, o que normalmente nao se 
obtem nas cidades. Particularmente a luz sodiacal e a gegenschein neces 
sitam de horizontes desimpedidos, tendo-se em vista a pouca altura em 
que se verificam.

0 autor apreciaria receber descrições e comentários daquela 
que, porventura, tenham observado estes ou outros fenômenos atmosféricos 
curiosos, bastando para isso escrever à Sociedade Astronômica Pio-Gran - 
dense - SARG.
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Boletim de Atividade Solar
Mês 2 iíovcmbro Ano : 1979

Dia T.U.C. Qi g f RE Kg % ITs Ss Cg Cs
01 17h30 5 11 57 167 5 6 19 38 4 11
02 17h50 4 8 74 154 3 5 12 D 2 3 30
03 17h25 2 3 32 112 3 5 6 26 2 15
04 17h55 4 9 52 142 4 5 17 35 3 26
05 20h15 3 11 49 159 6 5 30 19 5 12
06 12h10 1 10 25 125 5 5 20 5 6 9
11 20^-25 3 11 85 195 4 7 58 27 o 62
12 20hX5 5 11 75 185 4 7 44 31 6 52
13 20h00 4 11 83 193 4 7 51 32 4 44
16 20 00

19h40h17 05 h19 20 h

5 10 65 165 3 7 31 34 7 49
20 4 9 34 124 4 5 18 16 4 16
22 3 8 25 105 4 4 18 7 5 11
25 4 t> 25 105 4 4 12 13 6 23
26 19, 55 4 10 34 134 4 6 17 17 6 25
27 19 55 h19 45 h19 45

4 9 18 103 5 4 13 5 4 12
28 5 7 15 35 5 2 13 2 3 9
29 5 r yl 17 87 5 2 15 p 3 6
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Obs. :

MP: 151

T.U.C. - Tempo Universal Coordenado (lio ca Legal do Rio + 3)


