A última oportunidade em 24
anos de ver Mercúrio, Vênus,
Marte, Júpiter e Saturno
alinhados
Nós já vimos no início deste ano, e veremos agora novamente:
Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno ficarão alinhados
por alguns dias antes de cada um deles tomar o seu caminho no
céu.
A partir desta semana, e durante mais algumas, os cinco
planetas poderão vistos a olho nu durante o pôr do sol – no
fim de janeiro e início de fevereiro, eles podiam ser
avistados apenas ao amanhecer.
Isso só será possível, segundo David Dickinson, do site de
astronomia Universe Today, porque antes tínhamos todos os
planetas à nossa frente.
“Agora, os vemos do nosso ‘espelho retrovisor’ porque Marte,
Júpiter e Saturno estão na frente, enquanto Mercúrio e Vênus
estão correndo para recuperar o atraso”, escreveu Dickinson.
Se você estiver em um espaço aberto sem nuvens, a partir desta
quarta-feira poderá ver os cinco planetas vizinhos ao sudoeste
da Terra.
Brilho e cor
Para identificar os planetas, preste atenção nas sutis
diferenças que você verá no céu. Venus é o mais brilhante de
todos, e Júpiter é o próximo na luminosidade. Ambos ainda são
visíveis quando o sol está prestes a se esconder.
Marte, por sua vez, é avermelhado e Saturno, amarelado. Ambos
brilham com intensidade semelhante.

Encontrar Mercúrio é sempre o maior desafio porque é o menor
planeta e pode se esconder facilmente.
O truque do polegar
O astrônomo Jason Kendall, professor adjunto da Universidade
William Paterson, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, publicou
em seu canal do YouTube um exercício prático para saber se o
que você está vendo é um planeta ou uma estrela.
“Feche um dos olhos. Estique o braço e coloque o seu dedo
polegar para cima. Lentamente, passe-o de um lado para o outro
do planeta ou estrela que você vê no céu. Se a luz se atenuar
quando o polegar passar sobre ele, é um planeta. Mas se ela
piscar rapidamente é uma estrela”, disse.
O truque funciona melhor com Júpiter e Vênus, afirma o
astrônomo, porque eles são mais brilhantes.
De qualquer forma, o que precisa ficar claro caso você decida
“ir à caça” é que esses planetas são corpos celestes mais
brilhantes vistos daqui da Terra – depois do Sol e da Lua, é
claro.
Os cinco planetas não voltarão a se alinhar até 8 de setembro
de 2040, quando estarão a 9,3 graus no céu.

Imagem feita pela sonda Juno mostra Júpiter e três das quatro
luas do planeta (Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS)
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“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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