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RESUMO 

 

Por mais que a astronomia seja o início do pensamento científico, muitas pessoas, nos dias 

atuais, encontram-se à margem desse conhecimento. Espaços físicos, como museus, centros 

exploratórios de ciência e planetários podem contribuir muito para a difusão do interesse em 

seu estudo, porém, decorrente da falta de conhecimento público, a existência destes 

equipamentos acontece de forma desfalcada. Procurando despertar o interesse pela ciência, 

este artigo tem por objetivo conhecer e analisar os projetos arquitetonicos de dois estudos de 

caso, referentes a um planetário público, localizado em Buenos Aires-AR e outro em 

Londrina-BR. O entendimento destes projetos fundamentará as bases teoricas para o 

desenvolvimento de um projeto arquitetonico para um planetário na cidade de Maringá. 

 

Palavras-chave: Astronomia. Ciência. Planetário.  

 

 

FEASIBILITY STUDY FOR IMPLANTATION OF A FIXED PLANETARIUM 

IN MARINGÁ -PR   

 

 

 

ABSTRACT 

 

Although astronomy is the scientific thought beginning, many people nowadays are on the 

scope of this knowledge. Physical spaces, such as museums, science exploratory centers and 

planetariums can contribute greatly to the diffusion of interest in their study, however, due to 

de lack of public knowledge, there is a deficit in the existence of such equipment. Seeking to 

awaken the interest in science, this article aims to know and analyze the architectural designs 

of two case studies, referring to a public planetarium located in Buenos Aires – AR and 

another in Londrina – BR. The understanding of these projects will substantiate the theoretical 

basis for the development of an architectural project for a planetarium in the city of Maringá. 

 

Keywords: Astronomy. Planetarium. Science. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A astronomia desperta a curiosidade do homem desde a mais remota antiguidade. 

Através da observação do céu, muitas civilizações antigas passaram a estudar a orientação dos 

astros e criar teorias sobre o universo, podendo criar previsões de efeitos cíclicos que 

favoreciam suas atividades de sobrevivência, como determinar o melhor período de plantio e 

colheita, estabelecer padrões para a criação de calendários, estimando o início das estações do 

ano e das fases lunares (OLIVEIRA; SARAIVA, 2010). A astronomia é considerada, por 

muitos escritores, a mais antiga das ciências e, desde a antiguidade, o céu é utilizado como 

ferramenta de localização para medir a passagem do tempo e os períodos do dia. 

 

De algum modo, o historiador precisa ser fiel à capacidade de resistência e 

de adaptação dessa tradição, precisa unir a sensibilidade diante da teimosa 

longevidade da astrologia como existência ímpar, reconhecível através dos 

tempos, a um sentido aguçado, disposto a entender o processo continuo de 

transformação a que se submetem tanto os diferentes contextos sociais como 

as técnicas e teorias dessa arte. A continuidade da tradição astrológica é 

única na história das humanidades no mundo ocidental (GRAFTON, 1999, 

p. 5, tradução nossa). 

 

O céu é utilizado como ferramenta e fonte de estudos, desde que o homem passou a 

ter uma visão de pensador e argumentador. Porém, com o desenvolvimento tecnológico, a 

observação do céu foi afetada pela poluição luminosa, causada pelas luzes artificiais das 

cidades. Sendo assim, o planetário surge como um "substituto" do céu estrelado (RESENDE, 

2017 apud BARRIO, 2002). O planetário projeta de forma tão realista que, por vezes, causa 

realmente a sensação de que há um céu sobre os espectadores. 

 

 

1.1 PLANETÁRIO 

 

“Planetário” pode se remeter tanto ao equipamento de projeção quanto ao edifício 

onde ocorrem as projeções (MENDES DE ARAÚJO, 2010), sua característica principal é a 

projeção de um céu artificial em uma cúpula hemisférica, causando uma sensação imersiva. 

No caso dos projetores digitais, é possível, ainda, apresentar o céu de qualquer lugar da Terra, 

ou, até mesmo, de fora dela, em qualquer época do tempo, podendo adiantar horas, dias, 

meses e anos (RESENDE, 2017 apud BARRIO, 2010). Em relação a isto, Costa ressalta que: 



5 

 

Sob uma cúpula, como uma grande semiesfera emborcada sobre sua cabeça, 

você vê uma miríade de corpos celestes num céu extraordinariamente limpo, 

sem nuvens – e pode até “se aproximar” e alguns deles, observando em 

detalhes que você nem imaginava que existem [...] Muitos planetários, assim 

como os observatórios, se caracterizam externamente pela cúpula, mas, note 

bem, a dos planetários não se abre para o céu. O espetáculo todo acontece lá 

dentro (COSTA, 2013, p. 7). 

 

Os planetários possuem a missão de satisfazer as curiosidades das pessoas acerca do 

universo, criando um elo entre o cientista e o público, um grande passo para influenciar as 

pessoas a observarem as estrelas e se sentirem parte de um todo responsável pelo cuidado com 

o planeta (RESENDE, 2017). O planetário faz com que as pessoas enxerguem o céu e as 

estrelas de uma forma única, levando-as em uma “viagem” intuitiva, pelo universo, para 

entender um pouco mais sobre tudo que há, além do planeta Terra. 

 

 

1.2 O “CIRCUS STELLARIUM” 

 

De acordo com a redação O Diário, com o objetivo de divulgar a ciência, surgiu, em 

2003, na Universidade Estadual de Maringá (UEM), o planetário "Circus Stellarium", um 

projeto idealizado pelo professor Marcos Cesar Danhoni Neves, do Departamento de Física, e 

financiado pelo CNPq, com um investimento total de aproximadamente R$40.000,00. O 

nome deriva de sua característica física, uma cúpula geodésica em estrutura metálica com 

cobertura e paredes de lona, se assemelhando à um circo. 

 

Figura 1 – Planetário “Circus Stellarium” (UEM). 

 

Fonte: Autor. 
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Mesmo sendo um planetário improvisado e de pequeno porte, sua qualidade técnica 

era boa, tendo capacidade de projetar cerca de três mil estrelas. O “Circus Stellarium” era 

muito procurado para excursão de escolas e as sessões aconteciam, ocasionalmente, afinal, 

por ser Danhoni o único capacitado para realizar as mesmas, elas aconteciam apenas em seus 

horários livres. Dez anos após sua inauguração, em 2013, após várias tentativas de salvar o 

projeto e melhorar as instalações, suas atividades foram descontinuadas por falta de incentivo 

público e negligência por parte das autoridades do campus da referida Universidade, que 

julgam como desnecessário o equipamento na Instituição. 

 

Há três anos encontra-se fechado o planetário "Circus Stellarium" da UEM, 

projeto financiado pelo CNPq e coordenado por mim desde 2005. Por quase 

dez anos o planetário recebeu cerca de dez mil estudantes, entre alunos e 

professores da rede municipal e estadual e do ensino superior, além do 

público em geral e de uma turma da corporação dos Bombeiros que realizou 

um curso de orientação espacial por meio de referenciais astronômicos 

noturnos. Os recursos do Projeto original permitiram a compra de um 

projetor cilíndrico e da construção de uma estrutura fixa em forma de circo 

(daí seu nome). Por longos 10 anos, e passando por três diferentes reitorias, 

trabalhei incansavelmente para que fosse construído um prédio definitivo 

que abrigasse com segurança os aparelhos [...] (DANHONI, 2016, on-line). 

 

Em 2009, por meio de um financiamento do CNPq, foi elaborado um projeto 

arquitetônico de uma sede fixa para o planetário “Circus Stellarium” e, em 2011, também com 

recursos do CNPq, o planetário adquiriu um projetor digital que projetaria mais de dez mil 

estrelas, por um valor superior a R$100.000. Porém, o projeto não saiu do papel e, por falta da 

estrutura física adequada, o projetor encontra-se encaixotado até hoje. 

 

Figura 2 – Projeto para a sede fixa do planetário “Circus Stellarium” (2009). 

 

Fonte: http://planetario-uem.blogspot.com/2009/12/o-planetario-circus-stellarium.html?m=1 
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2 ESTUDOS DE CASO 

 

2.1 PLANETÁRIO GALILEO GALILEI (BUENOS AIRES) 

 

Em 1958, diante de um contexto histórico onde muito se pensava na evolução 

humana e na necessidade de evidenciá-la na arquitetura, surge a ideia de Buenos Aires ter seu 

próprio planetário. O projeto arquitetônico foi feito pelo arquiteto Enrique Jan, dentro do 

parque 3 de Febrero, por uma iniciativa do vereador José Luis Pena e da Secretaria de Cultura 

da cidade. 

 

O planetário é um "ideograma" arquitetônico. O visitante chega ao prédio 

por uma estrada construída com triângulos, que funciona como uma ponte 

entre o exterior e o interior do edifício. O triângulo é a primeira figura 

geométrica elementar capaz de incluir um conteúdo em duas dimensões; 

duas linhas não são suficientes para conter, apenas delimitar, uma terceira 

linha define a borda entre dentro e fora. É assim que este conceito é 

apresentado ao transeunte, no plano das duas dimensões da estrada. [...] A 

dialética da oposição complementar é quebrada quando "um" e "um" não são 

dois, mas três, é aí que a criação começa (JAN, 1997, n.p., tradução nossa). 

 

O edifício foi implantado no bairro do Palermo, em Buenos Aires. Por se situar 

dentro de um parque, seu acesso pode ser feito por qualquer uma das avenidas que o 

circundam.  A entrada se dá por uma pequena praça de convivência que se interliga com o 

hall de entrada, através de uma ponte sobre um espelho d’água. 

 

Figura 3 – Implantação do planetário Galileo Galilei. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com auxílio do Google Maps. 
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Ao chegar no parque, há um lago seguido da grande estrutura de concreto, que se 

destaca no meio das árvores, os caminhos sinuosos saem de todos os lados e chegam em um 

mesmo ponto, na praça do planetário. No período da noite, sua cúpula pode ser vista de longe, 

por conta da iluminação projetada pelos LEDs inseridos na camada externa de concreto. 

No nível da praça do planetário (+0,30m), após passar pela ponte de acesso (1), 

encontra-se o hall de entrada, juntamente com a bilheteria (2) e o guarda volumes (3). Nas 

três extremidades, percebe-se a circulação vertical pública (4), enquanto a de funcionários (5) 

encontra-se ao centro da sala, por meio de uma escada helicoidal que percorre todos os níveis 

do edifício. No meio da escada helicoidal há um tubo circular, onde localiza-se o elevador. 

 

Figura 4 – Planta Baixa Térreo (+0,30m) 

 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-planetario-galileo-galilei-enrique-jan 

  

Subindo as escadas, no primeiro pavimento (+3,18m), há uma área de exposição (1) 

destinada à um museu intuitivo com exposições permanentes ou temporárias. Por meio das 

escadarias (2), também nas três extremidades, tem-se acesso ao segundo pavimento (+7,14m), 

onde se encontra a grande circulação (3) no formato de um anel em balanço revestido com 

uma pele de vidro e, ao centro, a sala de projeções (4), com 20 metros de diâmetro e 250 

lugares sentados. 
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           Figura 5 – Planta Baixa 1º Pav. (+3,80m).                           Figura 6 – Planta Baixa 2º Pav. (+7,14m). 

                       

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-planetario-galileo-galilei-enrique-jan 

 

Além dos três pavimentos, o edifício possui dois subsolos, os quais podem ser 

acessados apenas pela escada central. O primeiro deles (-4,20m) possui uma biblioteca 

especializada (1), administração (2), secretaria (3), diretoria (4), oficinas (5) e banheiros (6). 

Enquanto no segundo e mais profundo (-8,20m), estão abrigadas a sala de máquinas (7), 

depósitos (8) e vestiários (9). 

 

          Figura 7 – Planta Baixa 1º Subsolo (-4,20m).                  Figura 8 – Planta Baixa 2º Subsolo (-8,20m). 

   

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-planetario-galileo-galilei-enrique-jan 
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Ao todo, o edifício possui cinco pavimentos, sendo um subsolo enterrado (1) e outro 

semienterrado (2), ao lado do espelho d’água (3). Sua altura total, a partir do solo, é de 24m, 

possuindo 6.440m² de área coberta e 2.990m³ de concreto, pesando cerca de 198 toneladas. 

Acima da sala de projeções, há uma dupla cúpula hemisférica de concreto: a externa (4), com 

23m de diâmetro e a interna (5) com 20, coberta, internamente, com folhas de alumínio 

perfuradas para que haja a concentração do som, e pintadas de branco, funcionando como 

telas para as exibições. 

 

Imagem 9 – Secção do edifício. 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-planetario-galileo-galilei-enrique-jan 

 

Três grandes chapas curvas de concreto fazem o planetário atingir o solo, parecendo 

uma espaçonave que pousou na superfície da Terra. Acima delas, um volume todo 

envidraçado rodeando o edifício, coroado por uma grande cúpula de concreto que, durante a 

noite, se ilumina para a cidade. A transparência é outra questão fundamental em sua 

concepção, desde sua galeria, totalmente, envidraçada, se acentuando em seu interior, através 

da integração total dos ambientes, possibilitando visualizações mútuas e criando, em seus/as 

visitantes, a sensação de um todo dinâmico. 
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Imagem 10 – Vista externa do planetário Galileo Galilei. 

 

Fonte: Autor. 

 

O tratamento acústico da sala foi obtido com a instalação de telas metálicas 

penduradas no espaço entre as cúpulas, junto com uma manta de fibra de vidro colada na 

cúpula externa. Como complemento, um forro de madeira revestindo a parede interna da sala, 

inibindo ressonâncias e reverberações. 

 

Imagem 11 – Vista interna da sala de projeções. 

 

Fonte: https://planetario.buenosaires.gob.ar/ 

 

O planetário de Buenos Aires funciona, diariamente, com exceção nas segundas-

feiras. Possui quatro sessões por dia, sendo duas delas destinadas às crianças e o preço de 

cada sessão é de $120 pesos argentinos (aproximadamente R$12,00). Além das sessões 

públicas, é possível fazer o agendamento para excursões escolares, podendo ser de ensino 

infantil, fundamental, médio ou superior.  
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2.2 PLANETÁRIO DE LONDRINA 

 

O planetário de Londrina foi o 24º planetário do Brasil e o segundo do Paraná. O 

prédio, que pertence à prefeitura, foi concluído em 1992, mas ficou desativado por 13 anos, 

por falta de equipamentos. Sendo assim, em 2005, através de uma parceria entre a prefeitura, 

que fez as adequações e reformas necessárias, e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

que comprou o projetor e cedeu planetaristas e técnicos para operar os equipamentos, foi 

possível garantir o funcionamento do mesmo, o qual foi inaugurado em 2007. 

O edifício está localizado no centro de Londrina, ao lado do Museu Histórico 

Municipal, e pode ser acessado pela travessa existente entre a Av. Arcebispo Dom Geraldo 

Fernandes e a Rua Benjamin Constant. 

 

Imagem 12 – Implantação do planetário de Londrina. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio do Google Maps. 

 

O prédio possui, apenas, um pavimento fragmentado em dois blocos distintos, 

interligados por uma marquise de policarbonato. O primeiro bloco se destaca por sua 

volumetria e é composto pelo hall de entrada (1), seguido da circulação interna, que funciona 

também como uma área de exposições (2) e, através de duas portas, se conecta com a sala de 

projeções (3). Enquanto o segundo bloco funciona como um anexo e fica responsável pelas 

áreas de apoio, tais como a administração (4), copa (5) e instalações sanitárias (6). 

Em seu exterior há um espaço destinado à exposições externas (7) e uma área onde é 

possível fazer observações do céu, com o uso de equipamentos, a qual é denominada praça 

dos telescópios (8). 
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Imagem 13 – Planta Baixa Esquemática. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A construção de alvenaria e concreto soma, aproximadamente, 300m² de área coberta 

e uma altura total de 6,25m. Sua cúpula, assim como a do planetário Galileo Galilei, também 

possui duas camadas sendo, neste caso, a externa de concreto aparente e a interna, onde 

ocorrem as projeções, feita com placas de gesso acartonado, fixadas com perfis de aço 

galvanizado à uma distância de 10cm da cúpula externa. 

 

Imagem 14 – Secção Esquemática. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Um edifício típico da arquitetura brutalista moldado pelo formato da cúpula, onde a 

laje de cobertura desce, em direção ao solo, com uma leve inclinação, sem tocá-lo, dando ao 

casco de concreto uma sensação de leveza. Sua estrutura tem sido comparada a um disco 

voador e causa muito fascínio às pessoas, principalmente, em crianças que a utilizam como 

playground para escalar. 

 

Imagem 15 – Vista externa do planetário de Londrina. 

 

Fonte: Autor. 

 

Para garantir o conforto acústico da sala de projeção, em suas paredes internas, foi 

instalado um revestimento acústico do tipo decorflex, além do uso de carpete no piso. 

 

Imagem 16 – Vista interna da sala de projeções. 

 

Fonte: Autor. 
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O planetário de Londrina é aberto ao público, apenas, no último sábado de cada mês, 

possuindo, neste dia, 3 sessões, sendo: um documentário com entrada franca, uma sessão 

destinada ao público infantil e outra à adultos, custando R$3,00 cada. É possível, também, 

fazer o agendamento de sessões para grupos nos demais dias do mês. 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

  

Após estudar dois planetários totalmente distintos, um internacional e outro nacional, 

fez-se necessário uma análise mais detalhada através de dados quantitativos dos aspectos 

espaciais dos mesmos. Tais planetários foram correlacionados com o propósito de, 

posteriormente, por meio de uma média, ver a real capacidade e viabilidade de implantação de 

um planetário na cidade de Maringá – PR. 

 

Tabela 1 – Comparação entre os planetários. 

Itens Planetário Galileo Galilei Planetário de Londrina 

Diâmetro da Cúpula 20m 8m 

Altura da Cúpula 13m 6m 

Quantidade de Assentos 250 43 

Tipo de Projetor Digital Óptico-mecânico 

Quantidade de Sessões 4 sessões por dia 3 sessões por mês 

Quantidade de 

Visitantes/mês 

20.000 1.000 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4 ANÁLISE 

 

Através de regras de três simples e compostas, foi feita uma comparação mais 

precisa acerca das dimensões (diâmetro Ø x altura h) / capacidade de público, além da 

comparação entre quantidade de sessões / quantidade de visitantes por mês. Sendo assim, 

analisando, primeiramente, as relações de dimensões pela capacidade de público, supõe-se 

que não se sabe a quantidade de pessoas que o planetário de Londrina comporta e, através das 
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dimensões, será feita uma comparação com o planetário Galileo Galilei para ver se o resultado 

final será diretamente proporcional e/ou compatível com a realidade. 

 

Tabela 2 – Comparação entre os planetários. 

 Diâmetro (Ø) Altura (h) Capacidade 

Planetário Galileo Galilei 20m 13m 250 pessoas 

Planetário de Londrina 8m 6m X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio da regra de três composta, podemos fazer esta comparação: 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, torna-se perceptível que o resultado está muito próximo do valor real 

(43 pessoas) e que as dimensões são, sim, diretamente proporcionais e muito importantes para 

definir o tamanho do edifício que será proposto. 

Agora, a comparação referente à quantidade de sessões pela quantidade de visitantes 

por mês: novamente, não se sabe quantas visitas o planetário de Londrina recebe ao mês. 

Então, através de uma comparação entre a quantidade de sessões propostas pelo planetário 

Galileo Galilei e a quantidade de visitas que ele recebe, analisa-se quantas pessoas o 

planetário de Londrina estaria apto a receber, em função da quantidade de sessões que ele 

oferece, ao mês. 

 

Tabela 3 – Comparação entre os planetários. 

 Quantidade de sessões Quantidade de visitantes 

Planetário Galileo Galilei 64 20.000 

Planetário de Londrina 3 X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Faremos essa comparação por meio de uma regra de três simples: 

 

 

 

 

 

 

Assim, novamente, podemos perceber que o valor obtido é próximo do valor real 

(1.000 pessoas), mesmo em países diferentes, com culturas diferentes e tendo suas dimensões 

e estrutura totalmente distintas, o resultado é proporcional. Em vista disto, somos levados a 

pensar: o planetário de Londrina não recebe mais visitas por falta de público ou por falta de 

sessões abertas ao público? 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Em uma entrevista com o Prof. Dr. Ricardo Francisco Pereira, coordenador do 

Departamento de Física da UEM, foi debatido sobre a importância de um planetário para a 

cidade de Maringá e, ainda, se a cidade, realmente, comporta uma sede fixa. Além disto, 

foram esclarecidas dúvidas acerca do “Circus Stellarium” e os motivos que levaram à 

suspensão do projeto. Como esperado, o professor assegurou que a cidade de Maringá possui, 

sim, capacidade de abrigar uma sede fixa, de porte médio, por conta de sua população 

caracterizada por um público jovem. 

O referido professor complementou dizendo que o Museu Dinâmico Interdisciplinar 

(MUDI) da UEM tem suas atividades bem-sucedidas e uma grande procura pela população. 

Reiterou, ainda, que a ideia de ter um planetário funcionando em conjunto com o museu 

poderia ter grandes resultados. Ainda explica que o “Circus Stellarium” foi um projeto 

idealizado pelo professor Marcos Cesar Danhoni Neves que, a partir de um investimento do 

CNPq, iria comprar um planetário móvel. No entanto, o valor recebido foi de 1/3 do valor 

necessário para a compra do equipamento e para dar sequência no projeto.  



18 

 

Diante disso, Danhoni resolveu improvisar um planetário fixo, com uma estrutura 

geodésica coberta com lonas, até que o restante do valor fosse recebido. Porém, a estrutura 

que era para ser provisória, acabou sendo utilizada por dez anos. Várias foram as tentativas de 

implantação de uma sede fixa qualificada, através de reuniões com a reitoria da Universidade, 

entretanto, a falta de interesse da Instituição, bem como a precariedade da instalação 

provisória, fez com que o professor desistisse do projeto. 

O planetário de Londrina possui grande procura pela população e pelos turistas e, em 

uma breve pesquisa na internet, vê-se que as piores avaliações do local são por conta das 

poucas sessões oferecidas pelo mesmo. Com as análises, podemos confirmar que a pouca 

quantidade de visitantes reflete na quantidade e na qualidade dos serviços propostos.  

Diante de todos os resultados obtidos, conclui-se que as pessoas têm interesse pela 

ciência e que o planetário é uma ótima ferramenta para difusão deste conhecimento, causando 

um resultado positivo no local onde é inserido. A intenção é projetar um edifício de porte 

médio, com capacidade para 100 pessoas em cada sessão, localizado próximo a UEM e com 

fácil conexão com o MUDI. Por Maringá ser um polo educacional regional, o planetário traria 

para a cidade maior visibilidade turística e cultural, com foco na ciência e astronomia. 
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