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Abstract – Este trabalho mostra o relatório de atividades astronômicas, englobando
observações, palestras e multieventos, realizados no três Estados da Região Sul do Brasil durante
o Ano Internacional da Astronomia – 2009.
Introdução:
Em abril de 2007 a Coordenação Nacional da Astronomia Amadora designou demais
representantes regionais para coordenarem as informações das atividades a serem desenvolvidas
durante o Ano Internacional da Astronomia em 2009. O autor foi designado para coordenar as
atividades dos clubes amadores de astronomia nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul. Ainda em 2007 demais representantes foram convidados a se juntarem à
Coordenação Regional-Sul, principalmente na qualidade de coordenadores estaduais, embora o
Nó Nacional considerasse todos os representantes das associações como colaboradores locais. A
Coordenação Regional Sul entendeu que sua principal missão era agilizar a circulação de
informações, principalmente no que se refere à divulgação de atividades e os respectivos
relatórios através do veículo oficial do Nó Nacional, a saber, o website brasileiro do AIA2009.
Todos os dados coletados neste relatório foram obtidos por se estabelecer as seguintes
prerrogativas:
1) contagem de atividades promovidas por clubes amadores de astronomia;
2) inclusão das atividades informadas durante o fim do respectivo mês;
3) relatório de públicos informados até o dia 1º de janeiro de 2010.
A seguir temos os relatórios estaduais.

Paraná:
Do Estado do Paraná, desde a formação do CNAA, cadastraram-se 12 (doze)
associações de astrônomos amadores conforme relação abaixo:
CAUTEC - Clube de Astronomia da UTF – Curitiba
Clube de Astronomia do Colégio Estadual do Paraná - Curitiba
Grupo Nevoeiro - Curitiba(*)
Sociedade de Astronomia Amadora de Curitiba(*)
Sociedade de Astrônomos Amadores - Curitiba
Observatório Robótico Spysky - Foz do Iguaçu
Conhecendo o Céu de Guarapuava(*)
GEDAL - Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina
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Sociedade Princesina de Ciências Astronômicas - Ponta Grossa(*)
Grupo Arte com Ciência - São Mateus do Sul
Luna - Toledo(*)
Clube Astronômico de Umuarama(*)

Os grupos indicados por asterisco (*) não relataram nenhuma atividade.
O Clube de Astronomia do Colégio Estadual do Paraná realizou atividades em
conjunto com o Planetário do mesmo colégio.
O Encontro Nacional de Astronomia 2009 ocorreu na cidade de Londrina e, por
definição, incluiu-se este evento no nome do Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia,
embora o evento envolvesse várias associações paranaenses.
Considerando apenas os eventos relatados previamente na Agenda Oficial do
AIA2009 e os relatórios de atividades até 1/jan/2010, os grupos somaram 81 atividades com
3.995 pessoas atendidas.

Santa Catarina:
Em Santa Catarina 9 (nove) associações se cadastraram, embora quatro destas não
estejam diretamente ligadas ao CNAA (3 departamentos de universidades e 1 planetário).
Clube de Astronomia de Brusque
Observatório Astronômico de Brusque
GEA - Grupo de Estudos de Astronomia
IMMA - Inst. Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia
Grupo de Astrofísica - UFSC
Planetário da UFSC
Universo Físico - UDESC - Joinville
Espaço Astronomia UDESC - Pinhalzinho
NEOA-JBS - Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas - José
Brazilício de Souza

As atividades do Planetário da UFSC foram prejudicadas em virtude de reformas no
prédio até setembro de 2009, porém esta associação promoveu eventos em conjunto com o GEA.
Da mesma forma as atividades em Brusque são nomeadas em favor do Observatório de Brusque,
pois seus integrantes são os mesmos do Clube de Astronomia de Brusque. Após estas
considerações, notamos que 223 atividades foram realizadas e 12.592 pessoas atendidas.

Rio Grande do Sul:
Do Estado do Rio Grande do Sul, desde a formação do CNAA, cadastraram-se 12
(doze) associações de astrônomos amadores conforme relação abaixo:
Clube de Astronomia da Unipampa - Alegrete
IPEP - Instituto de Permacultura e Ecovilas da Pampa – Bagé(*)
Clube de Astronomia Nós e os Astros - Novo Hamburgo
Astro2009 - Porto Alegre (em associação com LaborAstro)
Contador de Estrelas - Porto Alegre
Curso de Astronomia - Porto Alegre(*)

Grupo Amadores POA - Porto Alegre
Grupo Escoteiro Harmonia - Porto Alegre
Laboratório de Astronomia da Faculdade de Física da PUCRS - Porto
Alegre
Projeto Selene - Porto Alegre
Escola da Criopéia – Uruguaiana(*)

Os grupos indicados por asterisco (*) não relataram nenhuma atividade.
O grupo Projeto Selene a rigor pertence ao Planetário da UFRGS e foi cadastrado entre os
amadores pelo anterior coordenador deste Nó Local.
Considerando apenas os eventos relatados previamente na Agenda Oficial do
AIA2009 e os relatórios de atividades até 1/jan/2010, os grupos somaram 131 atividades com
54.900 pessoas atendidas.

Relatório da Região Sul
Segundo as informações constantes na Agenda Oficial do AIA2009 e os relatórios de
atividades disponíveis em 1° de janeiro de 2010, as associações de astrônomos amadores na
Região Sul organizaram 377 atividades e atenderam um público de 72.097 pessoas.
A seguir temos o relatório de atividades e público somente para as associações de
astronômos amadores ou associações que se cadastraram junto ao CNAA desde julho de 2007.
Tipo de Evento
Observação
Palestras
Exposição
Multi-Evento

Quantidade Público Informado
161
4319
86
3091
25
59278
105
5409

Não fizemos uma comparação com o resultado nacional, pois o presente relatório
engloba dados informados até o dia 1º de janeiro de 2010, enquanto que o Nó Nacional permitiu a
inserção de informações até abril de 2010.

CONCLUSÃO
Apesar de toda a infraestrutura montada para agilizar a transferência de informações
durante o Ano Internacional de Astronomia, houve falta de informação por parte de algumas
associações. Não se entende que elas deixaram de realizar alguma atividade, tanto que em alguns
casos até se sabia sobre seus eventos. Porém, para efeito de relatório, apenas considerou-se aquilo
que estava disponível no veículo oficial do AIA2009, e no devido tempo. A Coordenação
Regional-Sul não estipulou uma meta de público para o objetivo nacional de 1 milhão de
observadores. No entanto notou-se que o público das observações ficou muito aquém da
expectativa se levarmos em conta a quantidade de eventos destinados à observação. Em parte
podemos inferir isto às más condições meteorológicas. Porém a Coordenação Regional-Sul notou
que o motivo principal do baixo número de público se deve principalmente à falta de informação
por parte das associações promotoras.
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