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Desafio inicial: Construir uma estrutura 
capaz de comunicar a mensagem global 

do IYA2009 ao publico brasileiro.

Recursos existentes em 2007:

• SAB: mais de 500 associados.

• ABP (Associação Brasileira de Planetários): 23 membros.

• Grupos de Astronomia Amadora – Não havia dados disponíveis. 
O primeiro cadastramento nacional foi feito em 2008, apontando 
cerca de 160 grupos em todo o Brasil. 



Estrutura em Rede:

• Rede Brasileira IYA2009, 
consistindo de 251 Nós 

Locais, sendo:

• 25 % universidades e 
centros de pesquisa.

• 15% planetários e 
museus de ciência.

• 60% clubes e 
associações amadoras.
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Estrutura em Rede:

• Um “SPoC” para ligação com a 
Rede Internacional do IYA.

• Dez Coordenadores Nacionais.

• Total de 2010 pessoas trabalhando 
nos Nós Locais.

• Website oficial IYABrasil (593 mil 
visitas em 2009)



Atividades do IYA 2009 no Brasil



• Número total de eventos durante 2009:  5863 eventos (*).

        (todos gratuitos e oferecidos ao público em geral).

• Número total de participantes: 2.293.175 pessoas.

(*) pelo critério mais conservador. Usando outro critério, são 16.369 eventos.

Resumo geral do IYA2009 no Brasil



Clubes amadores
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Distribuição do público por locais dos eventos

Público total: 2.293.175 pessoas



OBA
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Semana de abertura IYA 2009

• Realizada entre 19 e 28 de janeiro.

• 225 eventos para o público em 57 
cidades brasileiras no período.

• Palestras, workshops, sessões 
públicas de observação, mostras, etc.

• Mais de 80 Nós Locais promoveram 
eventos durante a semana, com 

público de 15 mil pessoas.



• Com 212 observações públicas 

realizadas em 64 cidades, o Brasil foi o 
segundo colocado entre mais de 100 

países em numero de eventos nas 100HA.

• Cerca de 40 000 brasileiros 
puderam observar pela primeira vez 
através de um telescópio durante o 
período das 100HA (2 a 5 de abril).



Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA)

• Realizada em maio de 2009. Cerca de 860 000 
alunos em todo o Brasil participaram da OBA (um 

crescimento de 98% em relação a 2008) .

• 10 557 escolas participantes, com 76 000 
colaboradores (professores).



• O IYA2009 ajudou a alavancar 
significativamente o 

crescimento da OBA, tanto em 
numero de alunos como de 

escolas participantes.

www.oba.org.br



Maratona da Via Láctea (DSA)

• A MVL é parte de uma campanha global 
para sensibilizar a população contra os 

efeitos danosos da poluição luminosa nos 
centros urbanos.

• Esta atividade é realizada durante os 
meses de Junho a Setembro, sempre na 

semana entre a Lua Nova e o Quarto 
Crescente.

• Com orientação dos Nós Locais, os 
participantes estimam a magnitude-limite 

estelar do céu de sua cidade (na região de 
Scorpius) e recebem informações sobre a 

PL e a preservação do céu noturno.



Noites Galileanas (22 a 24 Outubro)

• Realizada durante o período da SNCT, foi 
uma campanha de observações públicas 

com ênfase nos objetos que Galileu 
descreveu no Sidereus Nuncius.

• Um total de 105 eventos foi reportado 
pelos Nós Locais, para um público de 
70 849 pessoas.



• Exposições “Paisagens Cósmicas” (FETTU): 
em 725 locais, com 641 047 visitantes. 

• 250 kits com 20 painéis cada, além do painel 
“O Universo em Evolução”, com 140 000 

folhetos explicativos.

Exposições, mostras e exibições



Outras exposições, mostras e exibições

• “Em casa, no Universo” – Porto Alegre (Museu da 
UFRGS)  - 07/2009 a 05/2010

• “Maravilhas do Universo” – Rio de Janeiro (Obsv. 
Valongo) – 08 a 09/2009

• “Números e Cores: uma História da Astronomia” – 
Planetário RJ – 11 a 12/2009

• “Explorar o Universo” – Recife, Rio de Janeiro, 
São Paulo  - 07 a 09/2009

• “Ampliação do Olhar no AIA” (Palácio dos 
Bandeirantes, SP) – 11/2009

• “Um olhar para o Universo” – Belo Horizonte – 
UFMG – 05 a 06/2009

•  Etc, etc, etc....



E muito mais...

• Milhares de cursos, palestras de 
divulgação e exibições do DVD oficial do 

IYA 2009 (“Eyes on the Sky”).

• Centenas de sessões especiais gratuitas 
de planetários (fixos e móveis). 

• Multi-eventos no Rio de Janeiro, durante a 
realização da XXVII Assembléia Geral da IAU.

• Dezenas de apresentações de teatro, dança e 
música (e até desfiles de escolas de samba) com 
temas astronômicos.

• Repercussão na mídia impressa, televisada e 
eletrònica.



Premiações internacionais para grupos brasileiros

• Evento mundial "100 Hours of 
Astronomy" (2-5 Abril 2009):   

       CEAAL (Centro de Estudos 
Astronômicos de Alagoas): maior 

número de atividades.

• Evento mundial "Galilean 
Nights" (22-24 Outubro 2009):

• CEAAL (Centro de Estudos 
Astronômicos de Alagoas) e 
CAsB (Clube de Astronomia 

de Brasília). 



A herança do IYA 2009



• Excelente receptividade e entusiasmo da população para os eventos do IYA.

• Maior interesse dos jovens para carreiras em astronomia e ciência em geral.

• Sensibilização dos vários níveis de governo para a importância da divulgação 
científica, e em particular da astronomia.

• Reconhecimento governamental de que a astronomia é uma área de ponta 
em ciência no Brasil, prioritária para investimentos futuros.

• Interesse ampliado dos meios de comunicação pela astronomia.

• Integração das comunidades astronômicas (profissionais e amadores) 
através da promoção de eventos em conjunto no IYA2009.

Alguns dos benefícios do IYA 2009



Apoio governamental

• Edital 63/2008 CNPq: R$ 2.000.000,00 para 75 projetos de divulgação astronomica.

• Coordenação IYA2009:

• Exposição Paisagens Cósmicas (250 kits, 140 mil folhetos): R$ 300.000,00 
• Livro “Fascínio do Universo” (46.000 exemplares): R$ 300.000,00 
• Desenvolvimento e manutenção do site, secretaria do IYA Brasil e demais 
despesas operacionais: R$ 300.000,00 

• Outras ações educacionais / de divulgação:

• OBA (incluindo produção e distribuição de materiais didáticos): R$ 1.000.000,00
• Distribuição de “Galileuscópios” a escolas: R$ 800.000,00
• Ações na SNCT, SBPC, EREAs, ENEA: R$ 200.000,00
• Ações de divulgação durante a XXVII IAU GA: R$ 110.000,00
• Edição e distribuição do livro “Astronomia Hoje”: R$ 80.000,00
• Telescópios automatizados para IFETs (CEFETs): ~ R$ 300.000,00

Mais de R$ 5.000.000 alocados para ações de divulgação / educacionais.



Ações em curso durante 2010

• Realização de doze EREAs (Encontros Regionais de Ensino de Astronomia) 
(até Março/2013 já foram realizados 36 EREAS e um Encontro Nacional 
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2013/tabela dos ereas.pdf )

• Vinte mil Galileuscópios (lunetas galileanas) estão sendo distribuídos para 
escolas brasileiras.

• Telescópios automatizados (200 mm abertura) com câmeras CCD estão 
sendo adquiridos para mais de 80 IFETs.

• Um livro de divulgação (“Fascínio do Universo”, com tiragem de 46 mil 
exemplares) já distribuído a escolas, centros educacionais, culturais e de 
pesquisa, e aos Nós da Rede IYA. 

• Outros dois livros (“Questões da OBA” e “Astronomia Hoje”) estão em 
processo de edição.

http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2013/tabela%2020dos%2020ereas.pdf


Ações em curso durante 2010

• Novo Website: RBA (Rede 
Brasileira de Astronomia). É o 

sucessor do IYA 2009, envolvendo 
os mesmos Nós Locais que 

participaram do Ano Internacional. 

• Visite o site da RBA...e participe !

http:///www.rba.astronomos.com.br
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