
Este calendário astronômico de eventos celestes reúne datas para eventos astronômicos
incluindo fases da lua, chuvas de meteoros , eclipses , oposições , conjunções e outros
eventos interessantes. A maioria pode ser vista a olho nu, embora alguns possam exigir
um bom par de binóculos para melhor visualização. Os eventos no calendário são organizados
por data e cada um é identificado com um ícone de astronomia.
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Lua cheia às 1h44. 05/JUL

Terra no Afélio (ponto de maior distância do Sol)04/JUL

Eclipse Lunar Penumbral. Um eclipse lunar penumbral ocorre quando a Lua
passa através da sombra parcial da Terra, ou penumbra. Durante esse tipo
de eclipse, a Lua escurecerá um pouco, mas não completamente. O eclipse
será visível na maior parte da América do Norte, América do Sul, leste do 
Oceano Pacífico, oeste do Oceano Atlântico e extremo oeste da África. 

05/JUL

Conjunção entre Lua e Saturno na constelação de Capricórnio.  Saturno estará
 a 3 º N da Lua. 

06/JUL
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Vênus em brilho máximo (o planeta estará posicionado na constelação 
de Touro, ao lado da estrela Aldebaran a leste, antes do amanhecer).

08/JUL 

Conjunção entre Lua e Marte na constelação de Peixes durante a madrugada
Marte estará a 2 º N da Lua.

11/JUL 

Lua no Quarto Minguante às 20h29.12/JUL 

Júpiter em Oposição ao Sol. O planeta gigante estará mais próximo da Terra
e sua face será totalmente iluminada pelo Sol. Será mais brilhante que em
qualquer outra época do ano e ficará visível a noite toda. Este é o melhor
momento para ver e fotografar Júpiter e suas luas. Um telescópio de tamanho
médio deve ser capaz de mostrar alguns detalhes nas faixas de nuvens de
Júpiter. Um bom par de binóculos deve permitir que você veja as quatro 
maiores luas de Júpiter, aparecendo como pontos brilhantes em ambos os
lados do planeta.

14/JUL 

Lua Nova às 14h33. 20/JUL 

Saturno em oposição. O planeta circunvizinho se aproximará mais da Terra
e sua face será totalmente iluminada pelo Sol. Será mais brilhante que em 
qualquer outra época do ano e ficará visível a noite toda. Este é o melhor 
momento para ver e fotografar Saturno e suas luas. Um telescópio de tamanho
médio ou maior permitirá que você veja os anéis de Saturno e algumas de
suas luas mais brilhantes.

20/JUL 

Mercúrio em máxima elongação (20 º W do Sol). Este é o melhor momento para 
ver Mercúrio, pois estará em seu ponto mais alto acima do horizonte no céu
da manhã. 

22/JUL

Lua no Quarto-Crescente às 9h32.27/JUL  

Lua, Vênus e a estrela Aldebaran formarão belo trio celeste na constelação 
de Touro a leste, antes do amanhecer.

17/JUL 

Lua no apogeu às 16h.12/JUL 

Lua no perigeu às 16h.25/JUL 



Chuva de meteoros Delta-Aquaridas. 
28/JUL 

e
29/JUL 

Lua cheia às 12h59. 03/AGO 

Lua no Quarto Minguante às 13h45.11/AGO 

Lua Nova às 23h42. 18/AGO 

Chuva de meteoros de Perseidas. As Perseidas são uma das melhores chuvas
de meteoros para observar, produzindo até 60 meteoros por hora em seu pico.
A chuva é produzida pelo cometa Swift-Tuttle, que foi descoberto em 1862. As
Perseidas são famosas por produzir um grande número de meteoros brilhantes.
A chuva é executada anualmente de 17 de julho a 24 de agosto. Ela atinge o pico
este ano na noite de 11 e na manhã do dia 12. A lua ofuscará alguns dos meteoros
mais fracos este ano, mas as Perseidas são tão brilhantes e numerosas que
ainda devem ser um bom show. A melhor visualização será de um local escuro
depois da meia-noite. Os meteoros irradiarão da constelação de Perseu, mas
podem aparecer em qualquer lugar do céu.

11/AGO 
e

12/AGO

Vênus em máxima elongação ( 45 º W do Sol.). Este é o melhor momento para
ver Vênus, pois  estará em seu ponto mais alto acima do horizonte no céu da 
manhã. Procure o planeta brilhante no céu oriental antes do nascer do Sol.

12/AGO 

Conjunção entre Vênus e Lua na constelação de Gêmeos, a leste, antes do 
amanhecer. Vênus estará a 4 º S da Lua.

15/AGO 

Mercúrio em conjunção superior com o Sol.17/AGO 

Júpiter, Lua e Saturno estarão alinhados a leste, no começo da noite,
entre as constelações de Sagitário e Capricórnio

02/AGO 

Lua no apogeu às 16h.11/AGO



Lua cheia às 2h22. 02/SET 

Lua no Quarto Minguante às 6h26.10/SET 

Lua Nova às 8h. 
.

17/SET 

Lua no Quarto Crescente às 14h58.25/AGO 

Conjunção entre Lua e Vênus na constelação de Câncer, a leste, antes do 
amanhecer.  Vênus estará a 4 ° S da Lua. 
.

14/SET 

Conjunção entre Marte e Lua na constelação de Peixes . O encontro entre Lua
e Marte irá produzir uma ocultação* do planeta vermelho. Marte estará à 
0 º S da Lua. 
.

06/SET 

Netuno em oposição. O planeta gigante azul estará mais próximo da Terra
e sua face será totalmente iluminada pelo sol. Será mais brilhante que em
qualquer outra época do ano e ficará visível a noite toda. Este é o melhor 
momento para visualizar e fotografar Netuno. Devido à sua extrema distância
da Terra, ele aparecerá apenas como um pequeno ponto azul em telescópios
de pequeno porte.
.

11/SET 

Júpiter, Lua e Saturno estão alinhados a leste, no começo da noite, entre as 
constelações de Sagitário e Capricórnio.29/AGO 

Lua no perigeu às 8h.21/AGO

Lua no perigeu às 11h.18/SET

Lua no apogeu às 3h.06/SET



Lua cheia às 18h05.01/OUT

Lua no Quarto Minguante às 21h39.09/OUT

13/OUT
Conjunção entre Lua e Vênus na constelação de Escorpião, a leste, antes do 
amanhecer. Vênus estará a 4 º S da Lua.

Mercúrio em máxima elongação (25,8 º E em relação ao Sol). Este é o melhor
 momento para ver Mercúrio, pois estará em seu ponto mais alto acima do
horizonte no céu noturno. Procure o planeta logo após o pôr do sol.

01/OUT

Marte no perigeu (ponto de maior aproximação com a Terra), estando em
seu melhor período de observação. 
.

06/OUT

Marte em Oposição. O planeta vermelho estará mais próximo da Terra e sua 
face será totalmente iluminada pelo Sol. Será mais brilhante que em qualquer
outra época do ano e ficará visível a noite toda. Este é o melhor momento para 
ver e fotografar Marte. Um telescópio de tamanho médio permitirá que você
veja alguns dos detalhes escuros na superfície laranja do planeta.

13/OUT

Conjunção entre Marte e Lua na constelação de Peixes   O encontro entre Lua
e Marte irá produzir uma passagem rasante do planeta vermelho pela borda
 lunar. Marte estará a 1 º N da Lua. 
.

03/OUT

Júpiter, Lua e Saturno estarão alinhados a oeste, no começo da noite, entre
as constelações de Sagitário e Capricórnio.

29/SET 

O equinócio de setembro ocorre às 10h30. O Sol brilhará diretamente no 
equador e  dia e noite terão a mesma duração em todo o mundo. Este também
é o primeiro dia  da primavera (equinócio vernal) no Hemisfério Sul e do outono
(equinócio outonal) no Hemisfério Norte .
.

22/SET 

Lua no apogeu às 14h.03/OUT



Lua cheia às 11h49. Como esta é a segunda lua  cheia no mesmo mês, às 
vezes é chamada de lua azul. 31/OUT

Lua Nova às 16h31.16/OUT

Chuva de meteoros das Orionidas. As Orionidas é uma chuva que produz
até 20 meteoros por hora em seu pico. A chuva é produzida por grãos de
poeira deixados para trás pelo cometa Halley, que é conhecido e observado
desde os tempos antigos. Ocorre anualmente de 2 de outubro a 7 de novembro. 
Ela atinge o pico este ano na noite de 21 e na manhã de 22.  A melhor visualização
será de um local escuro depois da meia-noite. Os meteoros  irradiam
da constelação de Órion, mas podem aparecer em qualquer lugar do céu.

21/OUT
e

22/OUT

Lua em Quarto Crescente às 10h23.23/OUT

Mercúrio em conjunção inferior com o Sol.25/OUT

Conjunção entre Marte e Lua na constelação de Peixes, a leste, no começo da
noite.  Marte estará a 3 º N da Lua.

29/OUT

Júpiter, Lua e Saturno estarão alinhados a oeste, no começo da noite, entre
as constelações de Sagitário e Capricórnio

22/OUT

Urano em oposição. O planeta azul esverdeado estará mais próximo da Terra
e sua face será totalmente iluminada pelo Sol. Será mais brilhante que em 
qualquer outra época do ano e ficará visível a noite toda. Este é o melhor 
momento para ver Urano. Devido à sua distância, ele aparecerá apenas como
um pequeno ponto azul esverdeado em todos os telescópios de pequeno 
porte.

31/OUT

Lua no Quarto Minguante às 10h46.08/NOV

Lua no perigeu às 21h.16/OUT



Mercúrio em máxima elongação (18  º W do Sol). Este é o melhor momento
para ver Mercúrio, pois estará em seu ponto mais alto acima do horizonte
no céu da manhã. 

10/NOV

Chuva de meteoros de Leonidas. A Leonidas é uma chuva média, produzindo
até 15 meteoros por hora em seu pico. Esta chuva é única, pois tem um 
pico ciclônico a cada 33 anos, onde centenas de meteoros por hora podem 
ser vistos. Esse último ocorreu em 2001. A Leonidas é produzida por grãos 
de poeira deixados para trás pelo cometa Tempel-Tuttle, que foi descoberto
 em 1865. A chuva ocore anualmente de 6 a 30 de novembro. Ela atinge
 o pico este ano na noite de 16 e na manhã de 17. A lua crescente se põe no 
início da noite, deixando o céu escuro para o que deve ser um excelente show.
 A melhor visualização será de um local escuro depois da meia-noite. Os meteoros 
irradiam da constelação de Leão, mas podem aparecer em qualquer lugar do céu.

16/NOV
e

17/NOV

Lua, Vênus e Mercúrio formarão belo trio celeste na constelação de Virgem
a leste, antes do amanhecer

13/NOV

Lua Nova às 2h07. 15/NOV

Júpiter, Lua e Saturno formarão belo trio celeste no começo da noite, a leste, 
entre as constelações de Sagitário e Capricórnio

19/NOV

Conjunção entre Lua e Marte na constelação de Peixes a leste, no começo 
da noite (Marte 5 º  N da Lua).

25/NOV

Lua no Quarto Crescente às 1h45.22/NOV

Lua no perigeu às 9h.14/NOV

Lua no apogeu às 4h.26/NOV



Eclipse Lunar Penumbral. Um eclipse lunar penumbral ocorre quando a Lua 
passa através da sombra parcial da Terra, ou penumbra. Durante esse tipo
 de eclipse, a Lua escurece levemente, mas não completamente. O eclipse 
será visível na maior parte da América do Norte, Oceano Pacífico e nordeste
da Ásia, incluindo o Japão. Visível no Brasil apenas na porção ocidental da 
 região Norte.

30/NOV

Lua no Quarto Minguante às 21h37.07/DEZ

Lua cheia às 6h30. 30/NOV

Chuva de meteoros Geminidas. Geminidas é o rei das chuvas de meteoros. 
É considerado por muitos a melhor chuva, produzindo até 120 meteoros
multicoloridos por hora em seu pico. Essa chuva é  produzida por detritos
deixados para trás por um asteróide conhecido como 3200 Phaethon, que
foi descoberto em 1982. É executada anualmente de 7 a 17 dedezembro.  Ela
atinge o pico este ano na noite de 13 e na manhã de 14. A manhã do dia 15
também pode ser quase tão ativa este ano. A lua quase nova garantirá céu
escuro para o que deve ser um excelente show. A melhor visualização será 
de um local escuro depois da meia-noite. Os meteoros irradiam da constelação
de Gêmeos, mas podem aparecer em qualquer lugar do céu.

13/DEZ
e

14/DEZ

Lua Nova às 13h17. 14/DEZ

Eclipse solar total. Um eclipse solar total ocorre quando a lua bloqueia 
completamente o Sol, revelando a bela atmosfera externa do Sol conhecida
como coroa. O caminho da totalidade só será visível em partes do sul do 
Chile e sul da Argentina. Um eclipse parcial será visível na maior parte do 
sul da América do Sul, no sudeste do Oceano Pacífico e no sul do Oceano
Atlântico.No Brasil, o eclipse será parcial e poderá ser visto em todo o 
território nacional com exceção dos estados do Pará, Ceará, Rio Grande do
Norte, Maranhão, Amapá e Roraima.

14/DEZ

Lua no perigeu às 18h.12/DEZ



Júpiter, Lua e Saturno formarão belo trio celeste no começo da noite, a leste,
entre as constelações de Sagitário e Capricórnio.

16/DEZ

Lua cheia às 0h28. 30/DEZ

Lua no Quarto Crescente às 20h41.21/DEZ

20/DEZ Mercúrio em conjunção superior com o Sol.

Calendário elaborado com base em dados do Anuário do Observatório Nacional e no  In The Sky.org .
Layout inspirado no modelo do Calendário do Sea and Sky. 
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Solstício de dezembro. O Pólo Sul da Terra estará  inclinado em direção ao Sol,
que alcançará sua posição mais ao sul no céu e estará diretamente sobre o 
Trópico de Capricórnio, a 23,44 º de latitude sul. Este é o primeiro dia do 
inverno (solstício de inverno) no Hemisfério Norte e o primeiro dia do verão
 (solstício de verão) no Hemisfério Sul.

21/DEZ

Conjunção rara de Júpiter e Saturno.  Os dois planetas brilhantes aparecerão
apenas 7 minutos de arco um do outro no céu noturno. Eles estarão tão próximos
que parecerão formar um planeta duplo brilhante. Olhe para o oeste logo após
o pôr do sol para este impressionante e raro par planetário.

21/DEZ

Lua no apogeu às 14h.24/DEZ


