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Notícia anterior Próxima notícia

Um eclipse de parar o planeta
Milhões de pessoas acompanharam o fenômeno e cientistas aproveitaram para
estudar

Milhões de pessoas ao redor do mundo pararam para ver, ao vivo ou por redes sociais, o eclipse total do
Sol, observado de costa a costa nos EUA e acompanhado de perto por cientistas. No Brasil, moradores do
Norte e do Nordeste assistiram ao espetáculo parcial. Os Estados Unidos pararam na tarde de ontem para
observar o dia virar noite durante o eclipse total do Sol, o primeiro desde 1979, e que foi observado de costa a
costa do país. Cidades organizaram eventos para assistir ao fenômeno, moradores se deslocaram para outros
municípios em busca do melhor lugar para assistir ao espetáculo, e até o presidente Donald Trump
interrompeu sua rotina na Casa Branca. Cientistas ao redor do mundo acompanharam minuciosamente este
processo — um momento ímpar para colher dados para pesquisas.

O eclipse também pôde ser observado parcialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em Olinda,
Pernambuco, diversas pessoas foram ao Observatório Astronômico do Alto da Sé para ver o fenômeno, que
teve visibilidade de 29% no local.

Nos EUA, o eclipse total começou a ser visto no Estado do Oregon, às 14h16m (horário de Brasília), e
terminou 90 minutos mais tarde, na Carolina do Sul. Durante o fenômeno, algumas partes do país
mergulharam na escuridão por cerca de dois minutos, e também houve queda nas temperaturas. O presidente
Donald Trump observou o eclipse de uma das sacadas da Casa Branca e foi repreendido por um assessor ao
olhar, inicialmente, para o Sol sem proteção. PESQUISAS EM CURSO A Nasa listou pelo menos 11 missões
científicas em curso para as quais a observação do eclipse total foi fundamental. Isto porque, quando o Sol
está encoberto é possível visualizar regiões de luminosidade mais fraca do astro, como a “coroa”, que,
normalmente são ofuscadas pelo brilho de seu núcleo. A análise dos dados dessa parte do Sol é fundamental
para tentar desvendar aspectos sobre sua evolução. Além disso, as pesquisas abordaram ainda o impacto do
fenômeno na atmosfera da Terra.

22 ago 2017 O Globo PAULA FERREIRA paula.ferreira@infoglobo.com.br

javascript:showArticle('51bd4972-133a-434c-8899-c6a22ea871f8',24)
javascript:showArticle('87cc98af-14af-47dc-a0ae-0bf3b52c6260',25)


22/08/2017 Infoglobo - O Globo - 22 ago 2017 - Um eclipse de parar o planeta

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?token=1f8caf06d200911000040 2/2

— Hoje, com a evolução da tecnologia, esses estudos não dependem só do eclipse total, mas, é nesses
momentos que conseguimos coletar um dado que só é produzido em uma situação específica como essa —
afirma Josina Nascimento, pesquisadora do Observatório Nacional.
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