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HISTÓRICO II CNDA 

 

 

Apresentamos neste trabalho algumas informações e dados importantes sobre a realização da 
segunda edição do Concurso Nacional de Astrofotografias. 
 
INTRODUÇÃO: O Concurso Nacional de Astrofotografias surgiu em 2013 com o intuito de ampliar 
a divulgação da astronomia no Brasil, em especial divulgar e expor trabalhos brasileiros na área de 
astrofotografia. O Concurso possui três períodos principais: 1- Período de inscrições, no qual 
qualquer pessoa que resida em território nacional e tenha uma astrofotografia de autoria própria 
pode se cadastrar para participar. 2- Período de votação, as astrofotografias participantes são 
organizadas em uma página que possui um sistema de votação, qualquer pessoa pode votar nas 
astrofotografias favoritas. 3- Divulgação dos resultados finais: são divulgados os participantes 
que se destacaram na edição, enviado os certificados de participação e eventuais brindes 
fornecidos por parceiros, nesta edição a Loja Tellescópio Acessórios concedeu o grande prêmio: 
uma câmera planetária QHY5L-II.  
 
NÚMERO DE INSCRITOS: A segunda edição do Concurso Nacional de Astrofotografias recebeu 
149 (cento e quarenta e nove) inscritos de todo o Brasil. Na primeira edição foram 62 (sessenta e 
duas) inscrições. Ou seja, o número de inscritos na segunda edição foi 2,4 vezes maior do que na 
primeira. (Veja no gráfico 1 a comparação). 
No II CNDA os participantes foram divididos em três categorias: 1- Astrofotografias feitas apenas 
com câmera fotográfica. 2- Astrofotografias feitas com auxílio de telescópio de até 70 mm de 
abertura. 3- Astrofotografias feitas com auxílio de telescópio com abertura superior a 70 mm. 
Veja no gráfico 2 as inscrições por categoria. 
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NÚMERO DE VOTOS: A segunda edição do Concurso Nacional de Astrofotografias recebeu 5.509 
(cinco mil, quinhentos e nove) votos válidos.  
 
Total de votos válidos: 5.509  
Média de votos por participantes: 36,24 
Número de participantes que não superaram a média: 96 (63,15%) 
Número de participantes que superaram a média: 56 (36,85%) 
Quem obteve a maior quantidade de votos: 
Seis participantes obtiveram de 101 a 142 votos: 
66,6% destes é categoria 01- astrofotografia feita apenas com câmera fotográfica. 
16,7% destes é categoria 02- astrofotografia feita com auxílio de telescópio (até 70 mm). 
16,7% destes é categoria 03- astrofotografia feita com auxílio de telescópio (+70 mm). 
 
AVALIAÇÃO DAS ASTROFOTOGRAFIAS: Diferentemente da edição anterior, no II CNDA foi 
realizada uma avaliação das astrofotografias participantes, que tem valor total de 300,0 pontos. 
São quatro critérios de avaliação: impacto visual, composição, qualidade técnica e tratamento. 
Junto com as notas concedidas em cada um destes critérios é somada a avaliação final do 
trabalho, que é dada pela média aritmética das quatro notas aplicadas nos critérios citados. 
 
PONTUAÇÃO FINAL: A pontuação final do II CNDA tem valor de 700,0 pontos, sendo 300,0 
pontos da avaliação e 400,0 referentes à votação.  
 
EVENTOS DECORRENTES: Durante o II Concurso Nacional de Astrofotografias aconteceram 
alguns eventos com o intuito de ampliar a divulgação dos trabalhos participantes, foram eles: 
 

 Exposição no 17º ENAST: Todos os participantes foram convidados para participar da 
exposição que a comissão organizadora realizou no 17º Encontro Nacional de Astronomia 
(ENAST). Todos que participaram enviando sua astrofotografia impressa (a mesma que 
estava participando do II CNDA) receberam certificado digital de participação no evento. 
A exposição contou com 28 (vinte e oito) participantes. 

 

 Mostra de astrofotografias: Nesta primeira edição do projeto, a comissão organizadora 
selecionou três participantes do II CNDA para realizarem uma exposição de algumas de 
suas astrofotografias no site oficial do concurso. Para a seleção, foi escolhido um 
participante que já tinha participado da I edição, e os outros dois definidos por sorteio. 

 

 Livro: Todos foram convidados para participar deste projeto, que cria um livro com as 
astrofotografias participantes (no qual seus respectivos autores aceitaram participar). 
Posteriormente o livro foi publicado na livraria Clube de Autores, que é uma livraria de auto 
publicação. 

 
II CNDA NA MÍDIA: Selecionamos diversas matérias que foram publicadas na internet sobre a 
realização da segunda edição do Concurso Nacional de Astrofotografias, veja: 

 TV Cultura- Fotografar o espaço se torna hobby de muitos brasileiros 
http://cmais.com.br/jornalismo/ciencia-tecnologia/fotografar-o-espaco-se-torna-hobby-de-muitos-
brasileiros 
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 Astronomia para todos- Inscrições do II CNDA 
http://astroparatodos.blogspot.com.br/2014/07/ii-concurso-nacional-de-astrofotografia.html 
 

 Ciência e Astronomia- Participe do II CNDA 
http://cienciaeastronomia.com/concurso-nacional-de-astrofotografias-cnda/ 
 

 Vídeo promocional do II CNDA 
https://www.youtube.com/watch?v=sEC3gLr2ZHo&feature=youtu.be 
 

 Tellescópio Acessórios- II Concurso Nacional de Astrofotografias  
http://tellescopio.com.br/boletim-astronomico/concurso-nacional-de-astrofotografias-2edicao 
 

 DINIZ Núcleo de astrofotografia- II CNDA abre inscrições em abril  
http://gaea-diniz.blogspot.com.br/2014/03/ii-concurso-nacional-
de.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 
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