INDICAÇÕES DE SITES E CANAIS SOBRE ASTRONOMIA E
ASTRONÁUTICA
Com tantas informações e opções de sites e canais no YouTube, nós, do
Planetário de Vitória, fizemos uma seleção para os interessados em aumentar
seus conhecimentos em Astronomia e ficar por dentro dos principais
acontecimentos e novidades sobre o Universo. Desta forma, organizamos
algumas dessas plataformas abaixo:

ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA
Descrição: Site bem completo e
confiável dos astrônomos brasileiros
Kepler de Souza Oliveira Filho e
Maria de Fátima Oliveira Saraiva, da
UFRGS,
abordando todos os
principais temas de Astronomia.
Site: http://astro.if.ufrgs.br/#gsc.tab=0

MENSAGEIRO SIDERAL
Descrição: Blog do jornalista de
ciência Salvador Nogueira, que traz
atualizações de diversos temas do
Universo. No blog da Folha, você
poderá encontrar as notícias por
ordem de publicação e, se preferir,
por divisão de temas, como
Astrofísica, Marte, Hubble etc.

Blog: https://mensageirosideral.blogfolha.uol.com.br/
Facebook: https://www.facebook.com/mensageirosideral
YouTube: https://www.youtube.com/mensageirosideral

CAFÉ E CIÊNCIA
Descrição: Este é um canal no
Youtube articulado pelo Felipe Hime
Miranda, um entusiasta da área de
astronáutica e um apoiador da
divulgação científica. No seu canal é
possível encontrar uma diversidade
de temáticas, incluindo comentários
sobre o primeiro lançamento de um
foguete por uma empresa privada,
dialogando sempre com inúmeras
curiosidades e dúvidas.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdFNjuQaNP4oRbWPPwZE7Lw/videos

ESPAÇO UFMG:
DESCOBRINDO O CÉU
Descrição: O museu de ciências
que fica localizado dentro da
Universidade Federal de Minas
Gerais, traz uma abordagem remota,
para suas casas, com vários
conteúdos digitais.
Um deles, Descobrindo o céu, é uma programação que ocorre semanalmente através
do aplicativo de vídeo chamada Zoom, cujo objetivo é uma abordagem do Universo
para os curiosos sobre o assunto, com uma ótima interação.
Instagram: @espacoufmg (https://www.instagram.com/espacoufmg/?hl=pt-br)
Site: https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/descobrindo-o-ceu-2/

ENSINO DE ASTRONOMIA UFABC
Descrição: Apresentando uma boa
base
de
conhecimento
em
Astronomia, começando com a
formação do Sistema Solar e indo
até buracos negros, o canal da
Universidade Federal da Grande ABC é um projeto de extensão que busca oferecer à
comunidade um ambiente para ampliar e divulgar o conhecimento científico. Além do
YouTube, é possível acessar um blog e o canal do Instagram.
Blog: https://astronomiaufabc.wordpress.com/
Instagram: @astroufabc (https://www.instagram.com/astroufabc/)
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXekW-WCwD265w4FS2AiidA/videos

FUNDAÇÃO DO PLANETÁRIO
DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO
Descrição: Um dos maiores e mais
bem estruturados planetários do
Brasil foi construído no Rio de
Janeiro,
sendo
uma
grande
referência
na
divulgação
da
Astronomia em nosso país.
Se moldando às necessidades da comunidade, e sempre tentando inovar, neste site é
possível encontrar um enorme e diversificado acervo de conteúdo para o público infantil
(com dobraduras), jovem e adulto (vídeos) e o público acadêmico (com artigos
científicos) entre outras ações que são divulgadas.
Site: http://planeta.rio/

YouTube: https://www.youtube.com/planetariodoriooficial

SPACE TODAY
Descrição: Abordando os principais
acontecimentos da Astronomia, com
vídeos diários, bem produzidos e
com as referências científicas de
tudo que é exposto na fala do
apresentador formado em geofísica,
Sérgio Sacani.
Blog: https://spacetoday.com.br/
Instagram: @spacetoday1 (https://www.instagram.com/astroufabc/)
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_Fk7hHbl7vv_7K8tYqJd5A

VIAGENS PELO UNIVERSO
Descrição: Além dos belos vídeos
percorrendo planetas, asteróides,
estrelas, cometas, buracos negros
e uma vasta quantidade de objetos
espaciais, através de softwares
gráficos de Astronomia, há muitas
informações narradas e escritas ao
longo das apresentações.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCq6YWE3NzDyHQpIkLVi2BFg

ESCALAPITITIS
Descrição: Este site traz belos
vídeos dos astros a partir de
softwares gráficos de Astronomia.
Além de muita informação sendo
narrada e escrita ao longo das
apresentações.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqebk_p29Mt9uEkSTm6E7-g

HEAVENS - ABOVE
Descrição: Um site com o intuito de
compartilhar a localização de
satélites que orbitam a Terra. Nele é
possível se cadastrar e receber
informações
para
observá-los.
Também disponível em app.
Site: https://www.heavens-above.com/

SITES OFICIAIS DE OUTRAS NAÇÕES
ESO (Observatório Europeu do Sul)
Descrição:
Principal
organização
intergovernamental europeia de ciência e
tecnologia em Astronomia. Realiza um
programa focado no projeto, construção e
operação de poderosas instalações de
observação terrestre para Astronomia, a fim
de possibilitar importantes descobertas
científicas. Desempenha um papel de
liderança na promoção e organização da
cooperação em pesquisa astronômica.
Site: https://www.eso.org/public/brazil/

NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço)
Descrição:
Agência
espacial
estadunidense, referência mundial em
assuntos de Astronáutica. Bem interessante
para curiosidades sobre os foguetes e
algumas missões realizadas em anos
anteriores. O site encontra-se em inglês.
Site: https://www.nasa.gov/

CNSA (Administração Nacional Espacial da China)
Descrição: Referência para o mundo e
muito conhecida por algumas explorações,
especificamente a missão de explorar o lado
escuro da Lua. Com algumas outras
missões sendo pensadas e financiadas. O
site contém uma versão em inglês.
Site: http://www.cnsa.gov.cn/english/

ROSCOSMOS (Agência Espacial Federal Russa Roscosmos)
Descrição: Este é o site nacional da Rússia
na área espacial. Vale salientar que até o
contrato da NASA com a empresa particular
SpaceX, os foguetes que levavam
astronautas americanos até a Estação
Espacial Internacionals (ISS) eram russos.
Este site, assim como os anteriores, visa
expor
e
aproximar
a
comunidade
interessada com informações atuais e
relevantes.
Site: http://www.roscosmos.ru/

ISRO (Organização Indiana de Pesquisa Espacial)
Descrição: Este é o site nacional da
Agência Espacial da Índia, cada vez mais
influente no estudo da Astronáutica e
Astronomia. É possível encontrar através do
site conexões diretas com seus projetos,
lançamentos e missões.

Site: https://www.isro.gov.in/

