


SOBRE ESTE GUIA

Sejam bem-vindos à edição 2022 do Guia para chuvas de meteoros - Brasil. 

Em essência, este não é um trabalho inédito. Mas existe o indiscutível ineditismo na
fonte de dados e nas ênfases adotadas para:

1º - Nortear as observações visuais e campanhas observacionais para a astronomia de
meteoros no Brasil. 

2º  –  Minimizar  erros  históricos  por  conta  da  falta  de  material  sobre  meteoros  em
português.

 

Sabemos que a mídia brasileira já possui tradição nos reportes de chuvas de meteoros e
que temos muitos sites especializados que disponibilizam calendários de chuvas de meteoros.
O problema destas divulgações é que, em sua totalidade, estão associadas a dados coletados
no hemisfério Norte e que não se aplicam exatamente ao nosso território.  

Vejamos o caso emblemático da chuva PER – Perseidas. Esta é uma chuva de meteoros
com radiante boreal, com visualização muito favorecida para Estados Unidos, Canadá, Europa
e Ásia. Muitas vezes, a mídia brasileira reporta a chuva PER como se a mesma tivesse boa
percepção para o Brasil, o que não é verdade. 

Para termos uma breve ideia da influência geográfica para a chuva PER, as taxas de 100
meteoros por hora na Europa, reduzem-se para 20 meteoros à altura de São Paulo.  Já  nas
latitudes do Rio Grande do Sul, meteoros PER sequer são vistos. 

Em  contrapartida,  as  chuvas  que  são  mais  favoráveis  ao  hemisfério  Sul  não  são
suficientemente  noticiadas,  justamente  por  não  figurarem  nos  calendários  montados  na
Europa e Estados Unidos.

A necessidade de termos um guia mais adequado ao Brasil foi um dos motivadores para
o início deste trabalho. 

Outro ponto de apoio à ideia foi a existência do banco de dados da BRAMON (Rede
Brasileira de Observação de Meteoros). São mais de 13.000 órbitas de meteoros ao longo de
oito anos de capturas.

Hoje a BRAMON conta com mais de 100 estações de monitoramento de meteoros e
presença  na  maioria  dos  estados  brasileiros.  Somos  uma das  maiores  redes  do  mundo  e
estamos pouco a pouco nos integrando a Global Meteor Network. 

A mais alta densidade de estações da BRAMON se encontra abaixo da latitude -20◦  e
isto favorece muito o registro e análise de meteoros provenientes de radiantes austrais. 

Após a consolidação do banco de dados de meteoros, criado e mantido pela BRAMON,
partimos para a construção de ferramentas computacionais que pudessem gerar estatísticas
válidas, escolha das informações prioritárias e construção do texto.
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A Metodologia para o Guia

A partir de um banco de dados da BRAMON foi feito o ranqueamento das chuvas de
meteoros mais ativas ao longo dos últimos 8 anos. 

Foi o momento em que Alfredo Dal'Ava entrou com a montagem de alguns scripts para
a separação e estabelecimento dos gráficos de intervalo de datas para ocorrência das chuvas,
máximo de atividade, além do ranking em si.

A  cada  ano  foram  computados  e  classificados  os  meteoros  usando  critérios
geométricos, temporais e com base nas velocidades geocêntricas. Depois, os registros anuais
passaram  a  ser  somados  e  um  ranking  geral  foi  formado.  Novos  gráficos  de  ocorrência
também foram montados.  A partir  disso,  conseguimos ter  a  janela  de atividade para cada
chuva de meteoros.

Informações como: data de início e fim da presença dos meteoros de uma dada chuva,
pico de atividade para as chuvas, posição do radiante no céu, velocidade geocêntrica média
dos meteoros e condições de visibilidade são os dados mais relevantes quando pretendemos
montar uma campanha observacional. 

Para  as  chuvas  que  apresentam  melhores  taxas  horárias  fizemos  a  inclusão  do
potencial de registros de impactos lunares. A imagem da Lua e projeção geométrica da área de
possíveis impactos foi feita com base no programa LunarScan, de Peter Gural. 

Algumas  informações  sobre  as  chuvas  QUA e  LYR  foram  extraídas  e  traduzidas  no
Meteor  Shower  Calendar  da  IMO.  E  dados  sobre  eventuais  outburst  foram  retirados
diretamente de alguns artigos que estarão listados no tópico das referências. 

Ao  final  deste  guia  temos  a  lista  com  os  nomes  de  todos  os  operadores  que
contribuíram, com dados válidos, para o banco de dados da BRAMON. Dadaos estes que foram
utilizados neste trabalho. 

Para maiores informações:

BRAMON

Site: http://bramonmeteor.org

Facebook: https://pt-br.facebook.com/bramonbr/

Instagram: https://www.instagram.com/bramonmeteor/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPFIrPzJFdkdcG4UCeXS3mg

Twitter: https://twitter.com/bramonmeteor

Email: bramonmeteor@gmail.com

Email: bramon@bramonmeteor.org



   



As cores dos meteoros

Tem se tornado comum, nos últimos anos,  infográficos mostrando a associação das
cores dos meteoros com a presença de metais. Em termos práticos, a correlação direta entre
cor  vista  em  um  meteoro  e  um  dado  metal  é  um  exagero.   As  emissões  luminosas  dos
meteoros envolvem muitos processos, mesmo naquele espaço tão curto de tempo. Sendo a cor
final, o somatório de todos estes processos.

Muitos  “gabaritos”  de  cor  surgiram.  Provavelmente  advindos  dos  testes  de  chama
realizados na Química Analítica ou mesmo como uma aproximação da espectrofotometria de
emissão atômica

No  caso  dos  testes  em  bicos  de  Bunsen,  as  diferentes  cores  associadas  a  metais
ocorrem em chamas relativamente frias e com poucos contaminantes. Geralmente são usados
metais com baixa energia de ionização e que vão emitir luz no espectro visível. 

Nas experimentações da espectrofotometria de chama, caso usemos queimador com
mistura de acetileno e óxido nitroso, conseguiremos chamas bem mais quentes e próximas de
temperaturas encontradas no fenômeno meteoro.

Acontece  que,  no ambiente  controlado do laboratório,  temos  o  direcionamento  dos
gases de combustão e da amostra para que o caminho óptico do sistema analisador sofra o
mínimo  de  interferência.  Mesmo  assim,  ainda  conduzimos  o  ensaio  em  branco  para
posteriormente eliminar ruído inerente à própria técnica.

Quando avistamos um meteoro, a luz é proveniente dos processos de emissão atômica
gerada pelo súbito aquecimento do meteoroide. E se o corpo tiver pouca massa e a velocidade
de entrada for alta demais, o mesmo acaba por vaporizar completamente. 

Mas  a  atmosfera  do  entorno  do  meteoroide  também  sofre  aquecimento  e
consequentemente: ionização e emissão. Assim, a cor “final” do meteoro é proveniente das
emissões do meteoroide somadas às emissões da própria atmosfera terrestre. 

Temos  assim,  um  somatório  de  comprimentos  de  onda  das  várias  emissões,  com
consequente necessidade de avaliar: 

 As influências de cores complementares;

 Reabsorção por poluição atmosférica; 

 Acuidade visual; 

 Sensibilidade dos equipamentos registradores;

 efeitos de variação de densidade atmosférica com a altitude. 

Mas se pudéssemos tratar de forma resumida, a distribuição de cores dos meteoros,
poderíamos inferir o seguinte: 

Vermelho

Meteoros vermelhos são extremamente raros,  ficando com algo próximo a 0.5% em



relação a toda a população vista. Sempre parecerão ter brilho mais fraco do que realmente
tem.  A  visão  humana  é  muito  deficiente  em  enxergar  o  vermelho  em  ambiente  pouco
iluminado.  Já as câmeras sem filtro IR registrarão melhor estes meteoros deixando-os bem
mais brilhantes do que realmente são.

Laranja

Esses meteoros são bastante raros. Somente dentro da população de Geminídeos esta
cor consegue se sobressair,  em termos estatísticos,  do próprio background esporádico.  Em
termos gerais, possuem a proporção máxima de 1.5%. Provavelmente isto acontece por conta
da menor sensibilidade dos olhos a esta cor,  considerando um ambiente observacional de
pouca luz.  O registro destes meteoros por vídeo monitoramento é favorecido por conta de
grande parcela da emissão estar no infravermelho próximo.

 

Amarelo

Meteoros  amarelos  são  os  mais  comuns  de  se  ver.  Quase  80%  dos  avistamentos
apontam para esta cor.

Geminídeos  e  Taurídeos  são  ótimos  exemplos  de  onde  a  proporção  de  meteoros
amarelos está bem superior a dos encontrados em esporádicos.  O porquê desta proporção
mais alta não está bem explicado. Mas chuvas como as delta Aquariids, por exemplo, mostram
uma proporção de meteoros amarelos equivalente a dos esporádicos. 

 

Verde: 

Meteoros  verdes  são  considerados  muito  raros  na  observação  visual.  Essa  cor  é
produzida  por  oxigênio  e  nitrogênio  atmosféricos  e  a  relativamente  pequena  energia  de
ablação de alguns meteoroides pode ser insuficiente para gerar estado ionizado adequado
para tornar esta cor perceptível. Daí o porquê muitos dos meteoros verdes vão geralmente ter
magnitudes negativas. Altas energias são requeridas para promover transições eletrônicas nos
gases rarefeitos da alta atmosfera.

Azul:

Essa  é  uma  cor  que  ocorre  em  proporção  moderada  e  está  em  segundo  lugar  de
ocorrência. Os meteoros azuis esporádicos ocorrem na proporção de 3% e superam todas as
chuvas exceto a Perseidas e Geminídeas que possuem proporção de meteoros azuis próxima a
5%.

Violeta:

Estes meteoros são incrivelmente raros, algo com 0.02%. E quando consideramos que a
sensibilidade dos olhos ao violeta é similar a do amarelo, temos a certeza de que é um fator



ligado muito aos meteoroides e nada à nossa capacidade de percepção.  Meteoros violetas
tendem a ser muito brilhantes.

As trilhas de meteoros

As diversas chuvas de meteoros geram diferentes percentuais de trilhas persistentes. 

Os  fatores  principais  que  afetam  esta  característica  são:  composição  química  dos
meteoroides e relação Massa x Velocidade.

O  estudo  das  trilhas  tem  muita  importância  na  ciência  de  meteoros.  Ajuda  como
assinatura química para os meteoroides e também fornece informações sobre a atmosfera
superior. 

Os  espectros  de  meteoros mostram que as  linhas de emissão,  em sua maioria,  são
provenientes dos metais: Fe, Na e Mg, mas também mostram presença de Si e O, quando a
energia associada ultrapassa 5 eV do estado fundamental. 

Em  primeira  instância,  a  colisão  dos  átomos  do  meteoroide  com  os  átomos  da
atmosfera gera uma rápida compressão e elevação de temperatura. Temos parte da emissão
como consequência deste fenômeno. Em segunda instância, temos a colisão dos átomos do
próprio corpo do meteoroide durante a ablação, gerando emissão de segunda ordem.

Já  os  mecanismos  de  formação  da  trilha  persistente  são  diferentes  a  depender  da
duração da mesma.

Nas trilhas de curta duração, o que temos é a neutralização dos íons envolvidos no
processo: primeiro ocorre a recepção de elétrons pelos cátions metálicos M+ (Fe, Na, Ca, Mg,
K...)  a  partir  dos  ânions  atmosféricos  (O-,  O2

-).  Essa  neutralização  deixa  as  espécies
atmosféricas em estados desestabilizados. Quando ocorrer o retorno de tais espécies aos seus
estados fundamentais, que pode resultar em uma ou mais transições, teremos a emissão de
radiação eletromagnética. 

Nas  trilhas  persistentes  de  longa  duração,  o  mecanismo  mais  importante  é  a
recombinação  de  moléculas  na  cauda  do  meteoro.  Tais  recombinações  geram  estados  de
transição eletrônica sucessivos com emissão de radiação que poderá ser percebida como luz.
Neste caso as emissões serão tanto do material que compunha o meteoroide quanto dos gases
atmosféricos. 

Impactos Lunares

A Terra é bombardeada (diariamente) por toneladas de detritos de origem asteroidal. A
grande maior parte deste material não causa danos significativos ou mesmo mensuráveis em
cidades os assentamentos humanos. Isto porque a maior parte destas rochas espaciais possui
tamanho tal que a atmosfera terrestre consegue consumir o material, que acaba por vaporizar.
Eventualmente, alguns fragmentos chegam ao solo. 



Denominados  de  meteoritos,  poucos  são  capazes  de  liberar  grandes  energias  no
impacto, não deixando mais do que pequenas crateras, após sua queda livre. 

Mas  quando tais  rochas  espaciais  seguem na direção  da  Lua,  não  haverá nenhuma
redução de velocidade prévia. Justamente porque a Lua não possui atmosfera. 

 Tais colisões, com velocidades cósmicas, são capazes de gerar um súbito aquecimento
do local do impacto. Assim temos a cadeia de conversão: energia cinética > energia térmica >
energia  luminosa.  A  depender  da  massa  e  da  velocidade  do  objeto  impactado,  esse  flash
poderá ser captado e registrado a partir da Terra. 

Este foi o caso do impacto de 14/12/2017 e que foi considerado oficialmente, como o
primeiro impacto lunar registrado a partir de solo brasileiro. 

Telescópios a partir de Maceió- AL (David Duarte e Romualdo Alencar) e Araruna-PB
(Marcelo Zurita) captaram um flash de magnitude R estimada em 7.0. Como os tempos dos
registros  estavam  sincronizados  e  o  ponto  luminoso  surgiu  nas  mesmas  coordenadas
selenográficas  foi  constatado  que  o  fenômeno  só  poderia  ter  origem  na  superfície  lunar.
Considerando também que na madrugada de 14 de dezembro de 2017, a Terra atravessava a
região mais densa da trilha de detritos que compõem a chuva de meteoros GEM, tínhamos um
legítimo  impacto  lunar,  com  alta  probabilidade  de  ter  como  impactador,  um  meteoroide
originário do asteroide 3200 Phaethon. 

Existem alguns programas observacionais profissionais para monitoramento lunar em
busca de registros de impactos, mas o flash mais registrado da história contou com centenas
de  telescópios  amadores.  Foi  captado  durante  a  totalidade  de  um  eclipse  lunar.  Às
04h41min38s  UTC  de  21/01/2019,  um  pequeno  flash  foi  notado  sob  as  coordenadas
selenográficas de: latitude de -29.8° e longitude de -69.9° (+- 10Km). Este meteoroide não foi
associado a nenhuma chuva de meteoros conhecida.

 Os impactos tendem a ser registrados na região lunar sob sombra, pois como a maioria
dos  flashes  tem  baixo  brilho,  precisam  desta  condição  de  contraste  para  serem  melhor
observados.  

Assim, para aumentar a probabilidade da captura de imagem de algum flash de impacto
precisamos de algumas condições geométricas favoráveis entre as posições do sistema Terra-
Lua em relação à trilha de meteoroides que compõem uma dada chuva de meteoros.

Este guia oferece o aspecto da Lua na noite do máximo estimado para algumas das
chuvas listadas e a marcação da região com maiores probabilidades de impacto. 

Sobre chuvas de meteoros e as constelações

O  Meteor  Data  Center  mantém  uma  comissão  permanente  para  deliberar  sobre  a
nomenclatura de chuvas de meteoros. Essa comissão adota as normativas que serão expostas
neste tópico.



A regra geral para nomear as chuvas de meteoros e/ou trilhas de meteoroides usa a
posição do radiante da seguinte forma:

 1º Identificava-se a constelação na qual o radiante estava,  com nomenclatura na
forma genitiva em latim.

Existem sete sufixos para os nomes das constelações em latim. A saber:

 ae (Ex: Lyrae)

 is (Ex: Leonis)

 i (Ex: Ophiuchi)

 us (Ex: Doradus)

 ei ( Ex: Equulei)

 ium (Ex: Microscopium)

 orum (Ex: Geminorum)

 Nota 1: o padrão de formação do genitivo consta na substituição destes sufixos pelo
sufixo “id” para os termos no singular e “ids” para os termos no plural. Mas, temos exceções!
Como no caso de Aquarii,  que tem seu genitivo sendo Aquariids e não Aquarids.  Também
temos que observar os casos das constelações de Hydrus e Hydra, onde temos os genitivos
Hydrusids e Hydrids respectivamente. 

 Caso a constelação tenha nome composto, somente o sufixo da segunda palavra será
trocado. Vejamos o exemplo dos meteoros de Canes Venatice Estes possuirão o genitivo de
Canum  Venaticorum  e  os  meteoros  teriam  o  nome  de  Canum  Venaticids.  Caso  tenhamos
agrupamento de nome de duas constelações, os dois nomes sofrem alteração de sufixo, como
no caso Puppids-Velids.

 Mas com o passar do tempo, mais e mais radiantes de chuvas de meteoros foram sendo
descobertos  e  a  nomenclatura  baseada  somente  nos  nomes  das  constelações  era  muito
limitada. Assim foi necessária e inclulsão de uma nova regra: 

- 2º A designação grega da estrela mais próxima ao radiante foi incorporada ao nome
da chuva.

 Para as chuvas de meteoros diurnas é adicionado o termo “Daytime”. Por definição, se o
radiante possui elongação solar menor que 32◦ podemos chamá-lo de diurno. 

 Nos casos de filamentos de chuvas de meteoros que estejam separados no céu a partir
de posicionamentos norte e sul temos os termos: Northern e Southern. Mas para tanto, os dois
filamentos devem estar ativos simultaneamente. 

 A título de observação, temos também as chuvas “irmãs”. O caso emblemático é a dupla
eta Aquariids – Orionids. Trata-se de um mesmo fluxo de meteoroides, interceptando a órbita
da Terra duas vezes. Obviamente, os meteoros surgirão em duas datas diferentes e parecerão
irradiar de duas regiões diferentes do céu. Recebendo assim, duas designações diferentes.



Lista das Constelações e Genitivos

Nome da Constelação Abreviação Genitivo
Andromeda And Andromediid

Antlia Ant Antilids
Apus Aps Apodis

Aquarius Aqr Aquariids
Aquila Aql Aquilids

Ara Ara Arids
Aries Ari Arietids

Auriga Aur Aurigids
Bootes Boo Bootids
Caelum Cae Caelids

Camelopardalis Cam Camelopardalids
Cancer Cnc Cancri

Canes Venatice CVn Canum Venaticids
Canis Major CMa Canis Majorids
Canis Minor CMi Canis MInorids
Capricornus Cap Capricornids

Carina Car Carinids
Cassiopeia Cas Cassiopeids
Centaurus Cen Centaurids
Cepheus Cep Cepheids

Chamaeleon Cha Chamaelontids
Circinus Cir Circinids
Columba Col Columbids

Coma Berenices Com Coma Berenicids
Corona Australis CrA Coronae Australids
Corona Borealis CrB Coranae Borealids

Corvus Crv Corvids
Crater Crv Craterids
Crux Cru Crucids

Cygnus Cyg Cygnids
Delphinus Del Delphinids

Doradus Dor Doradids
Draco Dra Draconids

Equuleus Equ Equuleids
Eridanus Eri Eridanids
Fornax For Fornacids
Gemini Gem Giminids

Grus Gru Gruids
Hercules Her Herculids

Horologium Hor Horologiids
Hydra Hyd Hidrids
Hidrus Hyi Hidrusids
Indus Ind Indids

Lacerta Lac Lacertids
Leo Leo Leonids

Leo Minoris LMi Leonis Minorids
Lepus Lep Leporids
Libra Lib Librids
Lupus Lup Lupids
Lynx Lyn Lyncids
Lyra Lyr Lirids

Mensa Men Mensids
Microscopium Mic Microscopiids

Monoceros Mon Monocerotids
Musca Mus Muscids



Norma Nor Normids
Octans Oct Octanids

Ophiucus Oph Ophiuchids
Orion Ori Orionids
Pavo Pav Pavonids

Pegasus Peg Pegasids
Perseus Per Perseids
Phoenix Pho Phoenicids

Pictor Pic Pictorids
Pisces Psc Piscids

Piscis Austrinus Pau Piscis Austrinids
Puppis Pup Puppids
Pyxis Pyx Pyxidids

Reticulum Ret Reticulids
Sagitta Sge Saggitids

Sagittarius Sag Sagittariids
Scorpius Sco Scorpiids
Sculptor Scl Sculptorids
Scutum Sct Scutids
Serpens Ser Serpentids
Sextans Sex Sextantids
Taurus Tau Taurids

Telescopium Tel Telescopiids
Triangulum Tri Triangulids

Triangulum Australe TrA Trianguli Australids
Tucana Tuc Tucanids

Ursa Major UMa Ursae Majorids
Ursa Minor UMi Ursae Minorids

Vela Vel Velids
Virgo Vir Virginids

Volans Vol Volantids
Vulpecula Vul Vulpeculids

Figura 1. Alfabeto grego clássico





Chuvas de Meteoros

Southern δ-Aquariids #005 SDA

Esta  é  a  melhor  chuva  de  meteoros  para  observação  no  Brasil.  O  radiante  possui  uma
declinação igual a -16º.  Possui como corpo parental o asteroide 2008 Y12.

◦Atividade: 22 de julho – 17 de agosto; Máximo: 30 de julho (λʘ = 127.5  ); THZ =
◦ ◦25; Radiante: α = 340  , δ = −16  ; Vg = 41 km/s; r = 2.5. 

Na noite estimada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 4% de
iluminação em seu disco. Em fase nova, estará na constelação de Leão e não interferirá na
observação dos meteoros.

A projeção da superfície lunar com potencial de impactos é de 94% do disco. A Figura 2
nos mostra que a lua estará como um fino crescente e terá seu ocaso apenas 1h42min após o
Sol. 

Figura 2. Aspecto da Lua na noite do máximo da chuva SDA..

Elementos orbitais médios da chuva SDA

a: 2.59 AU

e: 0.975

◦i: 29.0  

◦Peri: 152.9  

◦Node: 306.6  

Corpo parental: 2008 Y12.





η-Aquariids  #031 ETA

Esta é a segunda mais intensa chuva com observação a partir do Brasil.  Já dentro do
outono  e  com  diminuição  de  nebulosidade  em  grande  parte  do  país.  Esta  chuva  está
relacionada ao cometa 1P/Halley e é “irmã” da Orionids. O radiante possui uma declinação
igual  a  -1◦.  Com  meteoros  notadamente  rápidos  é  capaz  de  permitir  a  visualização  de
algumas trilhas persistentes.

◦Atividade: 26 de abril – 27 de maio; Máximo: 4 de maio (λʘ = 43,8  ); THZ = 50
◦ ◦(oscila anualmente entre 35 e 80); Radiante: α = 338  , δ = −1  ; Vg = 66 km/s; r = 2.4. 

Na  noite  estimada  para  o  máximo  de  atividade  a  Lua  está  com  14%  de  seu  disco
iluminado, na fase nova e posicionada na constelação de Touro.

Figura 6.  Aspecto da lua na na noite do máximo de atividade eta Aquarids

A Figura 6 nos mostra o aspecto da lua como vista a partir da Terra na noite da máxima
atividade dos eta Aquariids.  Vemos a divisão entre a área iluminada e área de sombra.   A
região  pontilhada  nos  mostra  onde  teremos  a  maior  probabilidade  de  registrar  eventuais
impactos de meteoroides ETA contra a Lua. A pequena cruz em branco mostra o ponto na Lua
em que um observador colocado sobre a superfície de nosso satélite natural, teria o radiante
no zênite.

Elementos médios da chuva ETA:

a: 7.41

e: 0.955

i: 163.6◦
Peri: 98.4◦
Node: 46.6◦
Corpo Parental: Cometa 1P – Halley.                            





Alpha Capricornids #001 CAP

Esta é a terceira chuva de meteoros no ranking de melhores chuvas para observação no
Brasil. O radiante possui uma declinação igual a -10◦. Isso coloca o foco dos meteoros em
posição  bastante  elevada  sobre  nosso  país.  Esta  chuva  de  meteoros  possui  facilidade  de
observação por estar inserida em um período do ano com baixa nebulosidade em grande
parte  do  território  nacional.  Possui  o  cometa  169P  (NEAT)  como  corpo  parental.  Com
meteoros lentos propicia que os mesmos tenham uma maior duração e possam ser melhor
visualizados.

◦Atividade: 16 de julho – 10 de agosto; Máximo: 30 de julho (λʘ = 126.83  ); THZ =
◦ ◦5; Radiante: α = 307  , δ = -10  ; Vg = 23 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 4% de
iluminação em seu disco (Figura 10). Em fase nova, não deve interferir na visualização dos
meteoros. Mesmo tendo 94% do disco com potencial de , dois fatores outros não ajudam. 1º -
a Lua se põe apenas 1h12min depois do Sol.  2º – a chuva CAP possui baixa taxa horária
zenital.

Figura 10. Aspecto da Lua no máximo da chuva CAP.

Elementos orbitais médios da chuva CAP:

a: 2.54

e: 0.774

i: 7.5º

Peri: 268.9º

Node: 125.4º

Corpo parental: 169P (NEAT)





Perseids #007 PER

Esta  é  a  quarta  melhor  chuva  de  meteoros  no  ranking  de  melhores  chuvas  para
observação no Brasil. O radiante possui uma declinação igual a +58◦. Isso coloca o foco dos
meteoros  em posição  bastante  ao  norte  do nosso  país,  mas  mesmo assim,  esta  chuva  de
meteoros possui  tanta  intensidade que gera boa observação nos estados mais próximos à
linha  do  equador.  A  chuva  perseida  oferece  uma  característica  bem  marcantes  para  seus
meteoros visto a partir do Brasil: são meteoros longos e rápidos, cruzando grandes extensões
do  céu.  Isto  propicia  que  os  meteoros  tenham  uma  maior  duração  e  possam ser  melhor
visualizados. Possui o cometa 109P (Swift-Tuttle) como corpo parental. 

◦ ◦Atividade: 1  de agosto – 17 de agosto; Máximo: 9 de agosto (λʘ = 137.8  ); THZ =
◦ ◦80; Radiante: α = 48  , δ = +58  ; Vg = 59.1 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 93.1%
de iluminação em seu disco (Figura 14). Em fase crescente, estará na constelação de Sagitário
e  deve  interferir  de  forma  fraca  na  visualização  dos  meteoros.  Não  possui  área  útil  para
observação de potenciais impactos pois a região iluminada ofuscará a região de sombra.

Figura 14. Aspecto da Lua na noite do máximo da chuva PER.

Elementos orbitais médios da chuva PER

a: 9.57 AU

e: 0.95

i: 113.1◦

Peri: 150.4◦

Node: 139.3◦

Corpo parental: 109P (Swift-Tuttle).



Figura 17. Posição média do radiante da chuva PER.



eta Eridanids #191 ERI

Esta é a quinta chuva de meteoros no ranking de melhores chuvas para observação no
Brasil.  O radiante possui uma declinação igual a -12◦.  Isso coloca o foco dos meteoros em
posição bastante  favorável para nosso país. 

Esta chuva de meteoros possui basta taxa de meteoros mas ano após ano se mostra
muito estável na ocorrência. Possui o cometa C/1852 K1 (Chacornac) como corpo parental.
Com meteoros de alta velocidade propicia que os mesmos tenham curta duração e possam
gerar trilhas persistentes.

◦Atividade: 30 de julho – 20 de agosto; Máximo: 04 de agosto (λʘ = 131.8  ); THZ =
◦ ◦6; Radiante: α = 43.7  , δ = -12  ; Vg = 64.5 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 44% de
iluminação em seu disco (Figura 18). Em fase nova, não deve interferir na visualização dos
meteoros. Mesmo com 54% da área do disco lunar com potencial  para impactos, a grande
região iluminada já começa a interferir no enquadramento das câmeras de monitoramento.

Figura 18. Aspecto da Lua na noite do máximo da chuva ERI.

Elementos orbitais médios da chuva ERI:

a: 10.33

e: 0.945

i: 132.7º

Peri: 28.4º

Node: 317.7º

Corpo parental: C/1852 K1





Geminids #004 GEM

Esta é a sexta chuva de meteoros no ranking de melhores chuvas para observação no
Brasil.  O radiante possui uma declinação igual a +32◦.  Isso coloca o foco dos meteoros em
posição  bastante  ao  norte  de  nosso  país.  Esta  chuva  de  meteoros  possui  facilidade  de
observação  por  ser  muito  constante  em  suas  taxas  de  ocorrência.  Tem  o  asteroide  3200
Phaethon como corpo parental. Com meteoros de média velocidade propicia que os mesmos
tenham uma maior duração e possam ser melhor visualizados.

Atividade: 6 de dezembro – 15 de dezembro; Máximo: 13 de dezembro (λʘ =
◦ ◦ ◦261.2  ); THZ = 150; Radiante: α = 112  , δ = +33  ; Vg = 35 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 78% de
iluminação em seu disco (Figura 22). Em fase cheia, deve reduzir a visualização dos meteoros.
Possuirá somente 6% de área válida para eventuais impactos. Como a área iluminada é muito
grande, não oferece muitas chances de monitorar a região de sombra sem gerar ofuscação. 

Figura 22. Aspecto da Lua na noite do máximo da chuva GEM.

Elementos orbitais médios da chuva GEM:

a: 1.31

e: 0.889

i: 22.9º

Peri: 324.3º

Node: 261.7º

Corpo parental: 3200 (Phaethon)



Figura 25. Posição média do radiante GEM.



Southern iota Aquarids #003 SIA

Esta é a sétima chuva de meteoros no ranking de melhores chuvas para observação no
Brasil. O radiante possui uma declinação igual a -14.7◦. Isso coloca o foco dos meteoros em
posição bastante favorável ao nosso país. Esta chuva de meteoros possui constância de taxas
de ocorrência, mas por se tratar de uma chuva menor, pode frustrar alguns observadores. Não
possui corpo parental definido. Com meteoros de média velocidade propicia que os mesmos
tenham uma maior duração e possam ser melhor visualizados.

◦Atividade: 26 de julho – 16 de agosto; Máximo: 29 de julho (λʘ = 125.67  ); THZ =
◦ ◦2; Radiante: α = 332.9  , δ = -14.7  ; Vg = 30.5 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 1% de
iluminação em seu disco (Figura 26). Em fase nova,  não deve interferir na visualização dos
meteoros. Mesmo com 94% da área do disco lunar com potencial para impactos, a pequena
elongação  do  Sol  na  data  (~10◦),  deixará  a  lua  imersa  nas  luzes  do  crepúsculo,
impossibilitando o monitoramento.

Figura 26. Aspecto da lua na noite do máximo da chuva SIA.

Elementos orbitais médios da chuva SIA:

a: 1.546

e: 0.8587

i:  5.3◦

Peri: 134.3◦

Node: 309.1◦

Corpo parental: não possui.





delta Gruids #804 DGR

Esta é a oitava chuva de meteoros no ranking de melhores chuvas para observação no
Brasil. É uma das 27 chuvas de meteoros descobertas por integrantes da BRAMON e compõe a
lista oficial do MDC IAU. O radiante possui uma declinação igual a -43◦. Isso coloca o foco dos
meteoros  em  posição  mais  austral  do  que  a  cidade  de  Porto  Alegre  -  RS.  Esta  chuva  de
meteoros possui constância de taxas de ocorrência, mas por se tratar de uma chuva menor,
pode frustrar  alguns observadores.  Não possui  corpo parental  definido.  Com meteoros de
média-alta velocidade necessita que as observações visuais sejam executadas por pessoas com
alguma experiência nesta atividade.

Atividade: 6 de dezembro – 14 de dezembro; Máximo: 13 de dezembro (λʘ =
◦ ◦ ◦261.4  ); THZ = 2; Radiante: α = 339.09  , δ = -43.41  ; Vg = 53.12 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 78% de
iluminação em seu disco (Figura 30). Em fase cheia,  não deve interferir na visualização dos
meteoros pois quando a Lua nascer, já terá ocorrido o ocaso do radiante. Mesmo com 98% da
área do disco lunar com potencial  para impactos, a grande área iluminada da Lua causará
grande ofuscação da região sombreada impedindo o monitoramento.

Figura 30. Aspecto da Lua na noite do máximo da chuva DGR.

Elementos orbitais médios da chuva DGR:

a: 6.92 AU

e: 0.92

i:  102.14◦

Peri: 91.66◦

Node: 271.29◦

Corpo parental: não possui indicação





tau Cetids #598 TCT

Esta é a nona chuva de meteoros no ranking de melhores chuvas para observação no
Brasil. O radiante possui uma declinação igual a -18º. Não possui corpo parental descoberto.
Com meteoros notadamente rápidos é capaz de permitir a  visualização de algumas trilhas
persistentes.

◦Atividade: 10 de julho – 4 de agosto; Máximo: 20 de julho (λʘ = 117.5  ); THZ =
◦ ◦25; Radiante: α = 28  , δ = −18  ; Vg = 65 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 52% de
iluminação em seu disco (Figura 34). Em fase cheia, estará na vizinha constelação de Peixes e
deve interferir de forma moderada na visualização dos meteoros.  Não oferecerá condições
para campanha de monitoramento de impactos, pois somente 3% da área do seu disco estará
em condições de propiciar registros.

Figura 34. Aspecto da Lua na noite do máximo da chuva TCT

Elementos orbitais médias da chuva TCT

a: 4.80 AU

e: 0.8045

i: 127.71◦
Peri: 33.8◦
Node: 301.63◦

Corpo parental: não possui indicação.





Xi2 Capricornids #623 XCS

Esta é a décima chuva de meteoros no ranking de melhores chuvas para observação no
Brasil. O radiante possui uma declinação igual a -10.8◦. Isso coloca o foco dos meteoros em
posição bastante favorável ao Brasil. Esta chuva de meteoros possui constância de taxas de
ocorrência,  mas por se tratar de uma chuva menor,  pode frustrar alguns observadores por
conta do intervalo entre os meteoros pode ser bastante longo. Possui corpo parental indicado
como  sendo  o  asteroide  2003  T12.  Com  meteoros  de  média-baixa  velocidade,  oferece
observações visuais mais fáceis para pessoas com pouca experiência nesta atividade.

◦Atividade: 7 de julho – 3 de agosto; Máximo: 19 de julho (λʘ = 116.6  ); THZ = 3;
◦ ◦Radiante: α = 303.9  , δ = -10.8  ; Vg = 24.5 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 64% de
iluminação em seu disco (Figura 38). Em fase nova,  não deve interferir na visualização dos
meteoros. Mesmo com 14% da área do disco lunar com potencial para impactos, a região à
sombra  será  fortemente  ofuscada  pelo  brilho  do  minguante  giboso.  Não  é  um  momento
interessante para monitorar-se impactos lunares. 

Figura 38. Aspecto da Lua na noite do máximo da chuva XCS

Elementos orbitais médias da chuva XCS

a: 2.40 AU

e: 0.786

i: 7.6◦
Peri: 277.4◦
Node: 119.7◦

Corpo parental: 2003 T12





sigma Hydrids #016 HYD

Esta  é  a  décima  primeira  chuva  de  meteoros  no  ranking  de  melhores  chuvas  para
observação no Brasil. O radiante possui uma declinação igual a -0.1◦. Isso coloca o foco dos
meteoros  no  equador  celeste.  Esta  chuva  de  meteoros  menor,  pode  frustrar  alguns
observadores pois o intervalo entre os meteoros pode ser bastante longo. Não possui corpo
parental indicado. Com meteoros de média-alta velocidade, oferece observações visuais mais
difíceis para pessoas com pouca experiência nesta atividade.

Atividade:    10 de novembro – 16 dezembro; Máximo: 4 de dezembro (λʘ = 252.0
◦ ◦ ◦ ); THZ = 2; Radiante: α = 134.4  , δ = -0.1  ; Vg = 58.9 km/s;  

Na noite projetada para o máximo de atividade a lua estará com pouco mais de 90% de
iluminação em seu disco (Figura 42). em fase crescente, deve interferir na visualização dos
meteoros. Mesmo com 10% da área do disco lunar com potencial para impactos, a região à
sombra  será  fortemente  ofuscada  pelo  brilho  do  crescente  giboso.  Não  é  um  momento
interessante para monitorar-se impactos lunares. 

Figura 42. Aspecto da Lua na noite do máximo da chuva HYD

Elementos orbitais médias da chuva HYD

a: 9.08 AU

e: 0.985

i: 128.7◦
Peri: 119.5◦

◦Node: 76.5

Corpo parental: não possui corpo parental indicado.









Seventeen Capricornids #1042 SCP

Esta  é  a  décima  quarta  chuva  de  meteoros  no  ranking  de  melhores  chuvas  para
observação no Brasil. Possuindo um histórico de descoberta muito peculiar.

Após os cálculos manuais que levaram à validação das chuvas #797 EGR e #798 ACD,
tivemos  um primeiro  salto  de  eficiência  computacional  com a  implementação  e  posterior
descobertas apontadas pelo uso do Encontreitor no final de 2017 (Amaral et al, 2020).

No início de maio de 2020, Alfredo Dal'Ava e Lauriston Trindade começaram a por em
prática o plano de sistematizar diversos cálculos para conferir as dissimilaridades orbitais
entre  meteoros.  Alfredo  decidiu  montar  scripts  em  Python,  ora  utilizando  partes  de
bibliotecas já prontas, ora escrevendo scripts próprios para atender os cálculos que se faziam
necessários. 

De início, existiam as calculadoras para os chamados D-criteria. A saber: DSH, DD e DH.
Depois avançaram para a necessidade de poder comparar uma dada órbita de meteoro contra
o banco de dados da BRAMON. Em suma, o script testava a órbita de entrada contra todos as
órbitas registradas, em termos dos três critérios de dissimilaridade. 

Houve ainda a conferência entre a órbita de entrada contra todos os objetos listados
no banco de dados do Laboratório de Jato Propulsão (JPL).

Implementaram também as funcionalidades do Integrador Rebound. Com isso, podia-
se retroagir ou avançar um objeto em órbita por grandes intervalos de tempo e mesmo assim
manter baixos erros cumulativos. 

Veio também a determinação de anomalia média, dia juliano, radiante teórico, correção
da posição do radiante por conta da longitude solar, plot de gráficos, saídas em planilhas...

Assim, com a grande maioria das ferramentas implementadas e integradas e seguindo
uma solicitação antiga dada por Cristovão Jacques, resolveu-se testar,  um por um, todos os
objetos descobertos pelo observatório SONEAR até setembro de 2020. 

Foi uma grata surpresa perceber que dois asteroides descobertos originalmente pelo
SONEAR, possuíam meteoros com alta similaridade orbital e que haviam sido registrados pela
BRAMON  ao  longo  de  alguns  anos  (Trindade  et  al.  2021)  .  Foi  o  momento  de  verificar
radiantes teóricos para os asteroides, integração retroativa comparando a evolução orbital dos
asteroides  e  a  evolução  orbital  dos  meteoros  e  plot  do  aspecto  geométrico  dos  novos
radiantes. 

Todos os testes foram favoráveis à confirmação da descoberta de duas novas chuvas de
meteoros associadas diretamente a dois asteroides descobertos pelo SONEAR. 







Merecem atenção especial...

Janeiro

 Quadrantids (#010)

Esta é a primeira chuva estabilizada a cada ano. Intensa e constante, a chuva QUA é
favorável ao hemisfério norte com o clima seco de inverno e muito desfavorável  ao verão
chuvoso do Brasil.

Com atividade iniciando em 28 de dezembro e finalizando em 12 de janeiro, está com
máximo previsto para 3 janeiro 20h40min UTC (λʘ  = 283.15◦). Com TZH ~120 e radiante
médio posicionado nas coordenadas α = 230◦ , δ = +49; V∞ = 41 km/s e r = 2.1. Possui trilhas
complexas  pois  tem  dois  corpos  parentais  associados:  o  asteroide  2003  EH1  e  cometa
96P/Machholz.

 k-Cancrids (#793)

No 10 de janeiro às 02h50m UTC, registros tanto em vídeo quanto em radar mostraram
um curto outburst da chuva k-Candrids (#793 KCA) com radiante em  α = 138◦ , δ = +9◦  e
λʘ= 289,315◦. Nova atividade em vídeo foi encontrada em 2016, mas não houve reportes de
atividade nos anos seguintes. Para 2022, é esperado atividade centrada no dia 9 às 21h50m
UTC e lua nova em Peixes. 

Abril

A  chuva  Lyrids  (006  LYR)  atinge  seu  máximo  de  atividade  pouco  antes  da  lua
minguante. Assim, quando o radiante estiver elevado no céu, teremos alguma interferência do
luar. O pico está previsto para o dia 22 de abril às 19 UTC (λʘ= 32,32◦). A taxa horária zenital
não deve passar de 3.

Maio

Meteoroides  relacionados  em  asteroide  2006  GY2  pode  causar  alguma  atividade
meteorítica em 15 de maio por volta de 10h20min UTC (λʘ= 54,28◦), isso de acordo com
Vaubaillon (2021).  Mesmo assim,  é muito dificil  estimar o nível  de atividade por conta da
dificuldade  de  avaliação  da  densidade  das  trilhas  asteroidais.  O  radiante  é  esperado  nas
seguintes  coordenadas α  =  248◦ ,  δ  =  +46◦  estando 3◦ ao  leste  da  estrela  τ  Her.  Com
velocidade 36 km/s, esta possível atividade não está relacionada com a chuva #061 TAH.

 Chuva #061 TAH

Esta é uma chuva com origem no cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3. De forma
resumida, temos que o 73P foi descoberto em 1930 e uma possível chuva foi predita quando a
Terra passasse perto do Nodo definido para o cometa. Mas na data prevista para a atividade,



não houve clara  confirmação.   Com radiante teórico próximo a estrela τ Her ofereceu sua
designação. Embora hoje o radiante esperado esteja na borda da constelação Canes Venatici.
Seus meteoroides devem ter extremamente baixa velocidade geocêntrica e isto gera um forte
efeito de atração zenital, deslocando a posição de seu radiante.

Em 1995 uma fragmentação do 73P foi observada produzindo novos ramos de trilhas
de poeira. E antes do periélio de 25 de agosto de 2022, a Terra poderá encotrar com estes
meteoroides deixados. Os resultados para os encontros da trilha de 1995 são:

- 31 de maio, 04:55 UTC (λʘ = 69,44◦; distância mínima: +0.0004 UA; Jenniskens 2006) 
- 31 de maio, 05:17 UTC (λʘ = 69,459◦; distância mı́nima: −0.00214 UA; Jenniskens 2006) 
- 31 de maio, 05:04 UTC (λʘ = 69,451◦; distância mı́nima: −0.00041UA; Sato 2021) 

Sato complementa: a densidade da trilha tem estimativa de ser baixa por conta da alta
velocidade de ejeção,  entretanto nós podemos estar caminhando para uma tempestade de
meteoros, porque muita poeira foi lançada a partir da fragmentação. Já a poeira das trilhas de
1900 e 2001 estão na vizinhança da Terra e devem ser interceptadas na mesma data. A baixa
velocidade  dos  meteoros  (V∞  =  16  km/s)  também  terá  efeito  importante.  Temos  como
exemplo, meteoroides típicos tem massa entre 10mg e 1g e geram meteoros com faixas de
magnitudes entre +6.7 a +2.1. Os mesmos meteoroides, entrando na atmosfera na velocidade
dos geminídeos estarão com faixa de magnitude de +3.4 a -1.0 e teriam magnitudes entre +0.4
a -4.0 se entrassem com a velocidade dos Leonideos. 

Infelizmente a distribuição de massa dos meteoroides da chuva TAH é desconhecida. A
posição do radiante não é muito favorável a observação no Brasil. Mas quanto mais próximos
os observadores estiverem da linha do equador, melhor. Outras trilhas terão interceptação da
Terra em 2022. Com distribuição de datas que irão dos dias 28 de maio a 1º de junho.

Julho

Em 28 de julho de 2016 às 00h07min UTC (λʘ = 125,132◦) a July γ-Draconids (#184
GDR) produziu outburst detectado por radar e observações em vídeo (Molau et al., 2016b).
Em 2022, na mesma posição é esperada atividade extra novamente, desta vez, em 28 de julho,
por volta de 17h UTC. Curiosamente nenhuma atividade foi observada entre 2017 e 2021. O
radiante possui coordenadas α = 280◦ , δ = +51◦ , e os meteoros tem baixa velocidade (V∞ =
27 km/s). O radiante não é favorável à grande parte do Brasil, mas observadores no extremo
norte do país pode tentar registros de atividade. 

Agosto

Junto à atividade dos meteoros perseidas,  temos uma aproximação calculada para 1
revolução da trilha de poeira do cometa C/1852 K1. O encontro acontecerá em 12 de agosto às
04h22min UTC em uma estreita aproximação da órbita da Terra e a do cometa (0.0004 UA)
Quando observamos somente este parâmetro poderíamos deduzir uma menor atividade do
que esperado para 2021, mas não se conhece a extensão e estrutura da trila. O radiante está



centrado em α = 43◦ , δ = −13◦ (ao sudeste da constelação Cetus, perto da estrela π Cet de
magnitude +4). 

Setembro

 Aurigids (#206 AUR)

Esta é uma chuva do hemisfério norte e já produziu outbursts não esperados em 1935,
1986, 1994 e 2019. Em todas estas ocasiões, houve súbito aumento de atividade até um nível
de TZH entre 30 e 50 meteoros. Outros eventos de maior atividade podem ter ocorrido, mas
devem ter escapado aos registros. Como era uma chuva pouco monitorada, nos surtos de 1986
e 1994, apenas três observadores anotaram os reportes.

A primeira vez em que um outburst foi previsto se deu no ano de 2007 e os cálculos se
confirmaram. Foi um evento caracterizado por meteoros muito brilhantes e TZH que atingiu
130 por 20 min. Sato (2021) calcula que haverá nova aproximação da Terra com um ramo
favorável a um outburst em 2022. Mas a intensidade da atividade vai depender da largura da
trilha de detritos. Essa atividade extra deve acontecer em 1º de setembro às 00h55min UTC. O
radiante está posicionado sob as coordenadas:  α = 90.9◦ , δ = 38.6◦

Outubro
 

 Orionids (#008 ORI)

            Com seu famoso corpo parental, a chuva ORI é irmã da chuva ETA. Isso porque a
trilha  de  detritos  do  cometa  Halley  acaba  por  cruzar  a  órbita  da  Terra  em duas  regiões
distintas. Mas é uma chuva que possui menos intensidade que a ETA. Isso se dá por conta das
distâncias de interseções orbitais diferentes no desenho orbital médio dos detritos do 1P. 

    Em 2006 e 2009 houve aumento da TZH da chuva ORI para um intervalo entre
40 e 70 meteoros durante dois ou três dias consecutivos.

    Existe um indicativo de que a THZ oscile dentro de um ciclo de 12 anos mas essa
ainda é uma questão em aberto. 

  A atividade ORI está prevista para iniciar em 28 de setembro, com máximo em
23 de outubro e final de atividade em 13 de novembro. A posição média para o radiante ORI é:
α = 95◦ , δ = 16◦.

Novembro

 Leonids (#013 LEO)

O  corpo  parental  desta  chuva  é  o  cometa  55P/Temple-Tuttle,  que  teve  sua  última
passagem periélica em 1998. Os amplos conhecimentos dos mecanismos de ejeção e evolução
das trilhas de detritos ajudam a prever o nível de atividade de meteoros e suas variações ao
longo dos anos.



A máxima atividade da chua LEO está centrada em 14 de novembro às 6h UTC, com
THZ de 10 a 15 meteoros.

Em 2022 teremos alguns encontros da Terra com outros ramos de ejeções bastante
antigas do cometa 55P. Tanto Maslov (2007) quanto Sato (2021) sinalizam encontro com  a
trilha de poeira  lançada em 1733.  Tal  encontro está previsto para o dia  19 de novembro.
Maslov indica esta atividade meteorítica às 6h UTC. Já Sato prevê o máximo de atividade entre
6h20min e 6h27min UTC do mesmo dia 19 de novembro. Essa diferença de horário se dá pela
distribuição de velocidades de ejeção das  partículas.  Maslov aponta THZ de +200,  já  Sato
estima em +50. mas os dois concordam que serão meteoros brilhantes.

Um encontro com a trilha ejetada no ano de 1600 pode gerar  atividade dia  18 de
novembro às 7h UTC, Vaubaillon (2021). Também temos chance de registrar o encontro da
Terra com os detritos lançados o espaço em 1800. Isto no dia 21 de novembro 15 UTC. O
radiante LEO é bem acessível ao Brasil. O mesmo, em sua posição média, está centrado nas
coordenadas: α = 152◦ , δ = +22◦.





August Caelids (#798 ACD)

Foi  uma das  duas primeiras  chuvas  de meteoros  descobertas  no Brasil  pela  BRAMON.
Enquanto  trabalhava  nos  cálculos  que  viriam a  comprovar  a  existência  da  chuva  de  meteoros
Epsilon Gruids, o astrônomo amador Lauriston Trindade percebeu um agrupamento de meteoros na
constelação  do Cinzel.  Tal  agrupamento possuía  um bom potencial  orbital,  isto  é,  os  meteoros
apresentavam dissimilaridade orbital  dentro dos limites normalmente aceitos,  para o Critério de
dissimilaridade Drummon (DD), na caracterização de chuvas de meteoros.

Foram encontrados,  para  este  grupo,  cerca  de  duas  dezenas  de  meteoros  registrados  no
período compreendido entre 2014 e 2016. Assim começou a análise combinatória. A metodologia
utilizada foi a mesma da descoberta da chuva (#797 EGR), mas as ferramentas de cálculo utilizadas
eram  mais  eficientes.  Algumas  planilhas  eletrônicas  combinadas  já  executavam  as  ações  dos
cálculos manuais iniciais. 

Metade dos meteoros da lista inicial mostraram não ter a similaridade orbital necessária e
foram descartados. Mas quanto menor era o grupo restante mais refinada ficou a órbita média. Foi
então possível observar que o cluster tinha correlação matemática clara, dentro do que a ciência de
meteoros vigente poderia tomar como uma chuva de meteoros legítima. 

O pesquisador Carlos Di Pietro conferiu os cálculos e comprovou mais uma descoberta, que
foi reconhecida pelo Meteor Data Center, órgão ligado à União Astronômica Internacional (UAI).
Em 20 de março de 2017, o Meteor Data Center, órgão ligado à União Astronômica Internacional
(IAU),  validou  as  duas  chuvas  de  meteoros  e  tornou  a  Epsilon  Gruids  e  a  August  Caelids  as
primeiras chuvas de meteoros descobertas por brasileiros.

Em dezembro de 2019 foi publicado artigo no WGN , que é o Journal da IMO (International
Meteor Organization), expondo a metodologia utilizada nas descobertas.

Figura 51. Posição média para o radiante da chuva STA. 



Tabela das chuvas de meteoros BRAMON

Número IAU Sigla Nome oficial Máximo estimado
#797 EGR epsilon Gruids 11/06/22
#798 ACD August Caelids 03/08/22
#799 NEC November Cetids 16/11/22
#800 JCT July Cetids 13/07/22
#801 JCD June Cetids 20/06/22
#802 ADS June Aquariids 23/06/22
#803 LSA lambda Sagittariids 05/06/22
#804 DGR delta Gruids 23/06/22
#805 GSC gamma Sculptorids 18/06/22
#806 SGI June Sagittariids 03/06/22
#807 FLO February Leonids 18/02/22
#808 PCS phi Capricornids 09/11/22
#809 USG phi Ophiuchids 11/05/22
#810 XCD October Cetids 01/10/22
#811 LCP lambda Capricornids 15/10/22
#812 NAA November alpha Aurigids 14/11/22
#813 OAC October alpha Camelopardalids 27/10/22
#814 CVD January Canum Venaticids 24/01/22
#815 UMS August Ursae Majorids 28/08/22
#816 CVT February Canum Venaticids 20/02/22
#817 PCI 42 Piscids 08/08/22
#818 OAG October Aurigids 18/10/22
#819 SPS sigma Perseids 25/09/22
#820 TRD October Taurids 08/10/22
#821 DRP December rho Puppids 03/12/22
#1042 SCP Seventeen Capricornids 24/07/22
#1043 OSG omega Sagittariids 20/07/22



Tabela Fases da Lua 2022

Lua Nova Lua Crescente Lua Cheia Lua Minguante
2 de janeiro 9 de janeiro 18 de janeiro 25 de janeiro

1º de fevereiro 8 de fevereiro 16 de fevereiro 23 de fevereiro
2 de março 10 de março 18 de março 25 de março
1º de abril 9 de abril 16 de abril 23 de abril
30 de abril 9 de maio 16 de maio (Eclipse total) 22 de maio
30 de maio 7 de junho 14 de junho 21 de junho
29 de junho 7 de julho 13 de julho 20 de julho
28 de julho 5 de agosto 12 de agosto 19 de agosto

27 de agosto 3 de setembro 10 de setembro 17 de setembro
25 de setembro 3 de outubro 9 de outubro 17 de outubro
25 de outubro 1º de novembro 8 de novembro 16 de novembro

23 de novembro 30 de novembro 8 de dezembro 16 de dezembro
23 de dezembro 30 de dezembro
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Abreviações

• α, δ: coordenadas para a posição de um radiante de chuva de meteoros. Onde α  é a ascensão

reta e δ é a declinação. 

• r: é o índice populacional. Um termo que indica a distribuição da proporção de meteoros em

relação as magnitudes.   r  =  2.0–2.5 implica que uma grande fração de meteoros são mais

brilhantes que a média de magnitude, enquanto r > 3.0 implica que que a chuva tem muito

mais meteoros com brilho menos que a média geral de magnitude.

• λʘ : longitude solar é uma medida precisa da posição da Terra em sua órbita e não depende das

variações de data do calendário. Todos os λʘ são dadas com referência ao Equinox 2000.0

• V∞: velocidade pré-atmosférica ou velocidade aparente de um meteoro e é dada em km/s.  O

intervalo de velocidades vai de 11km/s (muito lenta) até 72km/s (muito rápida), onde 40km/s seria

uma velocidade média. 

•  THZ:  Taxa  horária  zenital,  calculada  para  o  máximo  de  meteoros  que  um  observador,  em

condições  ideais  poderia  registrar.  Temos  condições  ideias:  radiante  no  zênite,  céus  claros  e

magnitude limite de +6.5. É dada por meteoros por hora.
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