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Super Lua: pico do fenómeno acontece antes do anoitecer
 

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=787695

 
HOJE às 18:00
 
 A Lua Cheia prevista para este sábado tem o seu pico cerca de meia hora antes do ocaso solar,
segundo dados do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) que deverão subtrair algum entusiasmo
na observação da Super Lua.
 
 A circunstância, que impede os amantes do fenómeno astronómico disfrutarem o pleno da Super Lua
esperada para hoje, não deverá impedir a obtenção de imagens fotográficas com o satélite a emitir
uma forte luminosidade, depois do pôr-do-sol, previsto para as 20h12 GMT (hora continental
portuguesa).
 
 A Super Lua deste sábado - fenómeno que basicamente resulta da maior proximidade do satélite
relativamente à Terra - será a primeira do ano e deverá permitir ver a Lua 16% imaior do que o
habitual. Entre o final de verão e início de outono de 2015, todas as Luas Cheias, que ocorrerão, a
primeira hoje (29 de agosto), a segunda a 28 de setembro e a terceira a 27 de outubro, serão todas
Super Luas, segundo o Observatório. Os instantes de Lua Cheia não coincidirão exatamente com os
instantes do perigeu, mas estarão muito próximos. A Super Lua mais favorável para observar será a
do dia 28 de setembro, em que os instantes do perigeu e da lua cheia estão apenas desfasados de 66
minutos.
 
 No entanto, a lua cheia deste sábado está prevista para as 19h35m e, amanhã (30 de agosto) às
15h22m  a Lua estará no perigeu, a apenas 56,17 raios terrestres (358.290 km), o que aumenta a
força diferencial ?fL que exerce à superfície da Terra. Esta conjunção de factores faz com que a
amplitude das marés sejam das mais extremas deste ano , observa o OAL.
 
 Aliás, quem foi à praia neste sábado deve ter reparado que a força das ondas obrigou os banhistas a
cuidados redobrados e manteve os nadadores-salvadores mais atentos.
 
 As marés oceânicas são provocadas pela diferença de força gravítica entre a superfície e o eixo de
rotação terrestre (grosso modo). Esta força, explica o OAL, provoca a movimentação rápida da massa
líquida e todos os meses há Marés Vivas sempre que o Sol e a Lua estão razoavelmente alinhados na
Lua Cheia e na Lua Nova, surgindo assim a maré cheia mais alta e a maré vazia mais baixa do mês.
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Primeira Super Lua do ano pode ser vista este sábado
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sabado/

 
A primeira Super Lua do ano ocorre este sábado, dia 29, quando o satélite natural da Terra, em fase
de Lua cheia, parece maior do que o habitual quando está próximo do horizonte. O fenómeno da
Super Lua acontece praticamente todos os anos, mais do que uma vez, quando há Lua cheia e a
diferença entre os seus instantes e os do perigeu (ponto da órbita da Lua que fica mais perto da
Terra) é menor do que um dia e oito horas. Em 2015, as Super Luas são no sábado, a 28 de setembro
e a 27 de outubro. A "mais favorável" para observar será, contudo, a de 28 de setembro, em que a
diferença entre os instantes do perigeu e da Lua cheia é mais curta, de apenas 66 minutos, indica o
Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) no seu site. Devido à variação da distância Lua-Terra no
perigeu, "nem todas as Superluas têm o mesmo tamanho aparente e brilho", acrescenta. Na Super
Lua de hoje, a distância Lua-Terra no perigeu é 358.289,811 quilómetros, enquanto na de Setembro é
356.876,768 quilómetros e na de Outubro 358.463,475 quilómetros. De acordo com o observatório a
melhor ocasião para observar a Super Lua é quando a Lua está perto do horizonte, "na altura do seu
nascimento, pois ocorre um efeito extra de ampliação", assinala o OAL. No sábado, a Lua nasce
(aparece no horizonte) às 19h59 (hora de Lisboa), mas os instantes de Lua cheia, quando há um
alinhamento do tipo Sol-Terra-Lua, surgem minutos antes, às 19h35. O perigeu lunar é às 16h21 de
domingo.
 
 Sat, 29 Aug 2015 11:38:56 +0200
 
 

Página 1



  Tiragem: 155537

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 15,85 x 23,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60754652 29-08-2015


