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No equinócio da Primavera, a Lua vai 
tapar o Sol e as marés vão ser maiores

Por ano, há normalmente dois eclip-

ses solares na Terra. O primeiro de 

2015 é já amanhã de manhã e será 

total para quem o vir no Atlântico 

Norte, nas ilhas Feroé (Dinamarca) e 

nas ilhas Svalbard (Noruega), quan-

do a Lua tapar completamente o Sol 

durante dois minutos e 47 segundos, 

e a noite cair subitamente naquela 

região. Em Portugal, o fenómeno não 

será tão evidente, já que o eclipse se-

rá apenas parcial, mas, se as nuvens 

deixarem, será possível sentir uma 

diminuição de luminosidade, garan-

tem os astrónomos.

Nas ilhas da Terceira e do Faial, 

no arquipélago dos Açores, este fe-

nómeno astronómico será mais es-

pectacular: aí, a Lua vai tapar 74,7% 

da área do Sol, por volta das 7h50. 

Enquanto na Madeira, só 57,2% do 

Sol fi cará encoberto, às 8h45. No 

Continente, onde o ponto máximo 

do eclipse será por volta das 9h, o 

fenómeno será mais completo à 

medida que se caminha para norte: 

em Faro, apenas 62,3% do Sol fi cará 

tapado, enquanto em Braga fi cará 

escondido em 72,4%.

Mas tudo dependerá do tempo que 

fi zer na altura. O Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera promete agua-

ceiros fracos para o Continente e a 

Madeira, e nuvens para os Açores. 

“Se fosse um dia de céu limpo, seria 

mais fácil de perceber [o efeito]”, dis-

se ao PÚBLICO Rui Agostinho, direc-

tor do Observatório Astronómico de 

Lisboa (OAL). Em Lisboa, acrescen-

tou o astrónomo, 66,9% do Sol fi cará 

ocultado, e “isto nota-se”.

Por isso, vários observatórios as-

tronómicos e centros de ciência do 

país prepararam postos de observa-

ção para quem quiser — e provavel-

mente antes de ir para o trabalho ou 

para a escola — começar o dia de uma 

forma diferente.

O eclipse irá durar em média duas 

horas. Em Lisboa, inicia-se às 7h59, 

atinge o seu ponto máximo às 09h01 

e termina às 10h08. Na Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, 

no Campo Grande, estarão quatro 

telescópios apontados para o Sol, 

com as devidas protecções para os 

olhos. Haverá postos de observação 

no Planetário do Porto, nos centros 

da Ciência Viva em Aveiro, Bragança, 

Coimbra, Constância, Faro e Tavira, 

no Observatório Astronómico de San-

tana, na ilha de São Miguel,  e na Uni-

versidade da Madeira, entre outros.

“Nos Açores, temos realmente as 

melhores condições, as mais favorá-

veis, para observar este eclipse par-

cial”, disse Pedro Garcia, técnico do 

Observatório Astronómico de Santa-

na, à agência Lusa. Neste observató-

rio haverá material necessário para 

quem quiser observar o fenómeno 

celeste, com o custo de um euro para 

os maiores de 12 anos. “Irá notar-se 

uma ligeira redução da luz. Irá es-

curecer um pouco e será visível em 

todos os Açores.”

Para observar o eclipse fora dos 

locais preparados, é necessário ter 

óculos especiais para não pôr em 

perigo a visão (ver caixa).

Coincidências astronómicas
O Sol é 400 vezes maior do que a Lua, 

mas como a Lua está 400 vezes mais 

perto da Terra do que o Sol, conse-

gue tapá-lo completamente quando 

passa entre o Sol e a Terra. De vez em 

quando, Vénus também passa entre 

a Terra e o Sol, mas estando muito 

mais longe de nós, o que se vê é ape-

nas uma pequena bolinha escura a 

atravessar-se no meio da nossa estre-

la (como ocorreu em Junho de 2012 e 

agora só voltará a fazê-lo em 2117).

Mesmo assim, nem sempre a Lua 

produz um eclipse solar total. O fe-

nómeno de amanhã é apenas o 10.º 

eclipse solar total do século XXI, 

apesar de geralmente haver dois 

eclipses solares por ano. Parte de-

les são parciais, quando a Lua não 

fi ca completamente à frente do Sol, 

outros são anulares — quando a Lua 

tapa o centro do Sol, mas fi ca visível 

um anel de Sol.

Isto deve-se à variação da distân-

cia entre a Lua e a Terra durante a 

órbita elíptica do satélite natural. Os 

eclipses anulares ocorrem quando a 

Lua está mais longe. E vista a partir 

do nosso planeta, ela torna-se mais 

pequena e não consegue tapar o Sol 

A totalidade do eclipse solar vai durar cerca de duas horas e é preciso ter cuidado a olhar para o Sol

O Sol vai fi car parcialmente tapado em 
Portugal amanhã de manhã, no mesmo 
dia do equinócio da Primavera. Estes 
fenómenos conjugam-se para produzir 
marés anormalmente altas

Astronomia
Nicolau Ferreira

Como observar o Sol em segurança

A maculopatia solar é o 
nome técnico do tipo de 
perda de visão associada 
à observação directa do 

Sol. Os raios solares podem 
queimar células da parte 
central da retina. Por isso, os 
eclipses solares são fenómenos 
perigosos: quando se olha 
para o Sol sem protecção, 
sujeitamo-nos a ficar com 
porções destruídas do campo 
visual. “Pode acontecer de 
uma forma rápida, as pessoas 
não se apercebem, não causa 
dor”, explica ao PÚBLICO Maria 
João Quadrado, presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Oftalmologia.

A única forma segura de olhar 
para o Sol é pôr uns óculos que 
sejam “um filtro solar ocular”, 

de crómio e alumínio. Mesmo 
assim, só se pode olhar durante 
30 segundos, depois tem de 
se esperar três minutos até 
nova observação. Há muitos 
materiais que não protegem os 
olhos do Sol e não podem ser 
usados: óculos escuros, vidros 
negros fumados, películas 
ou negativos fotográficos, 
radiografias, disquetes CD, 
DVD, filtros de gelatina ou 
folhas de alumínio. Pior 
ainda seria usar binóculos e 
telescópios, que concentram 
os raios de luz.

Tirar fotografias também é 
perigoso porque tem de se 
olhar para o Sol. As crianças, 
cujos olhos estão ainda a 
desenvolver-se, são as mais 
susceptíveis a danos. N.F.

na totalidade. Em Outubro de 2005, 

foi possível observar um eclipse solar 

anular no Norte de Portugal.

Mas no eclipse desta sexta-feira 

sucede justamente o contrário. Ho-

je, a Lua atinge o perigeu — o ponto 

da sua órbita mais perto da Terra, a 

apenas cerca de 362.600 quilóme-

tros de distância. Por isso, vai con-

seguir tapar todo o Sol, produzindo 

uma região de eclipse total numa 

faixa com uma largura entre os 410 

e 480 quilómetros, segundo o OAL, 

ao longo de uma linha de 5600 qui-

lómetros no Atlântico Norte, avança 

a agência AFP.

Uma sonda que estivesse a fi lmar  

o fenómeno no espaço iria registar 

uma grande sombra a surgir a sul da 

Gronelândia e a deslizar pelo Atlân-

tico, passando entre a Islândia e o 

Reino Unido, rumando depois para 

norte e galgando o arquipélago de 

Svalbard, até desaparecer no Pólo 

Norte, na região onde já será noite.

Apesar de o eclipse terminar ce-

do, as coincidências astronómicas 
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marcadas para esse dia não acabam 

aqui. Às 22h45 desta sexta-feira, será 

o equinócio, marcando o início da 

Primavera no Hemisfério Norte. O 

equinócio dá-se quando o dia e a noi-

te duram o mesmo tempo, 12 horas 

— ou seja, quando o Sol cruza o plano 

do equador celeste.

Além disso, como a Lua está muito 

perto da Terra e alinhada com o Sol 

(só assim se dá o eclipse), a força gra-

vítica acaba por causar marés mais 

extremas. O resultado é que entre 19 

e 23 de Março, a Terra vai viver as 

maiores supermarés do ano, mais 

fortes no equador e mais fracas nos 

pólos. Em Lisboa, a maré mais extre-

ma será a 21 de Março, às 3h43, quan-

do as águas subirem 4,33 metros.

“Esta coincidência acontecerá no-

vamente no eclipse total do Sol, a 

20 de Março de 2034, no equinócio 

e próximo do perigeu lunar”, lê-se 

num comunicado no site do OAL. As-

sim, este Inverno fecha-se com uma 

cumplicidade rara dos astros, que 

anunciam a nova estação.

SAEED KHAN/AFP

Para alguns países, um céu completa-

mente encoberto será o tempo mais 

desejado para o eclipse solar que vai 

escurecer a Europa amanhã da ma-

nhã. Contra-senso? Nem por isso. O 

eclipse poderá causar perturbações 

graves na rede eléctrica europeia, e 

quanto mais limpo estiver o tempo, 

pior.

O problema, curiosamente, está 

nas energias renováveis. Com o Sol 

escondido pela Lua, haverá uma va-

riação brusca na produção de elec-

tricidade por via solar — que já cobre 

3% do consumo na Europa e ainda 

mais nalguns dos seus países. O siste-

ma eléctrico vai ter de ser compensa-

do rapidamente. E se isto não correr 

bem, há um risco real de colapsos no 

abastecimento eléctrico nalgumas 

regiões.

Há um ano que os operadores eu-

ropeus de transporte de electricidade 

estão a preparar-se para esta sexta-

feira. “Não há experiência em lidar 

com este fenómeno. Foi preciso estu-

dar o assunto”, diz Albino Marques, 

director de Gestão do Sistema das 

Redes Energéticas Nacionais (REN).

Um eclipse com as dimensões 

deste — que afectará toda a Europa 

e com o Sol encoberto de 37% na Gré-

cia a 98% na Escócia — não ocorre na 

Europa desde 1999. E, nessa altura, 

havia pouquíssimos painéis solares 

a produzir electricidade.

Agora, a situação é completamente 

diferente. Em 2012, o solar fotovoltai-

co representava já 10,5% da produ-

ção eléctrica por fontes renováveis 

na Europa, contra só 0,1% dez anos 

antes. Na Alemanha, onde está quase 

metade (44%) da potência instalada 

em solo europeu, o solar represen-

tou 6% da electricidade produzida 

em 2014. Itália e Espanha também 

dependem do Sol para uma fatia im-

portante da produção eléctrica.

Dos 89 gigawatts (mil milhões de 

watts) de potência solar que se calcu-

la existir neste momento na Europa, 

cerca de 34 — mais de um terço — po-

dem ser “apagados” temporariamen-

te pelo eclipse, se o céu estiver limpo. 

Com céu encoberto, a redução será 

menor, pois os painéis já estarão a 

produzir muito pouco.

O eclipse que pode apagar
duplamente a Europa

As redes eléctricas estão acostu-

madas a lidar com o acender e o apa-

gar da energia fotovoltaica entre o 

dia e a noite. O problema é que isto 

vai acontecer amanhã duas vezes. 

“Vai haver um pôr do sol às nove da 

manhã”, afi rma Albino Marques. E 

o eclipse vai recriar em apenas du-

as horas um evento que ocorre num 

tempo mais alargado, do ocaso até à 

alvorada.

Entre as 9h e as 9h30, hora de Lis-

boa, a Europa vai precisar de adicio-

nar ao seu sistema eléctrico outras 

formas de produção a um ritmo alu-

cinante. Na prática, será o mesmo 

que pôr em marcha uma unidade 

termoeléctrica a gás natural de 400 

megawatts (milhões de watts) por 

minuto, segundo antevê a Rede Eu-

ropeia de Operadores de Sistemas de 

Transmissão de Electricidade. E en-

tre as 10h e as 10h30, vai ter de as por 

a dormir ao mesmo ritmo, porque a 

energia solar estará a regressar.

Os operadores das redes eléctri-

cas têm tudo planeado para evitar 

uma perturbação grave no sistema. 

A receita em si não é diferente das 

de um dia normal: se um país tiver 

necessidade de electricidade, pro-

curará quem a tenha disponível. O 

que vai haver, no entanto, é uma mo-

nitorização apertada de tudo o que 

estiver a acontecer a nível europeu, 

com teleconferências permanentes 

entre todos os operadores, durante 

o eclipse. Além disso, em cada país 

estão a postos unidades adicionais de 

reserva de produção eléctrica, ou pa-

ra lidar com necessidades próprias, 

ou para pôr à disposição de outros 

países. “Estamos todos preparados, 

não vai haver nada”, antevê Albino 

Marques.

Segundo o responsável da REN, 

Portugal não corre grandes riscos 

porque o solar contribui pouco para 

a produção eléctrica. Mas vai dispo-

nibilizar ajuda a Espanha, que é um 

dos países críticos. “Nesse dia, vamos 

programar reservas adicionais”, re-

fere Albino Marques.

Toda a preparação resulta do te-

mor de um colapso na distribuição 

eléctrica. Se um país estiver em difi -

culdades, aumentará a importação 

de electricidade. E se esta subida for 

muito acelerada, as interligações po-

dem entrar em sobrecarga e ser en-

cerradas. O país fi ca assim isolado, 

como uma ilha, apenas com a sua 

produção própria. E, a não ser que 

faça cortes deliberados, o consumo 

supera a produção, o sistema entra 

em desequilíbrio e em colapso. “Um 

blackout é rápido, é uma questão de 

segundos”, explica Albino Marques. 

Foi o que aconteceu em Itália a 28 de 

Setembro de 2003, quando pratica-

mente todo o país fi cou sem electri-

cidade durante 12 horas.

O risco de um colapso total, a ní-

vel europeu, parece estar afastado. 

“Uma pane geral está fora de ques-

tão”, diz o responsável da REN.

Ricardo Garcia

CESAR MANSO/AFP

Operadores da área da energia preparam-se há um ano para o eclipse

2005
é o ano do último grande eclipse 
solar em Portugal. Foi um eclipse 
anular, em que a Lua tapou o 
centro do Sol e deixou um anel 
de luz, visto no Norte do país
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ECLIPSE AMANHÃ
NO EQUINÓCIO DA PRIMAVERA, 
A LUA VAI TAPAR O SOL E AS 
MARÉS VÃO SER MAIORES 
Ciência, 30/31


