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RESUMO 
 
Os planetários são equipamentos capazes de reproduzir o céu em uma cúpula ou até mesmo em 
computadores. Atualmente, o termo “planetário” é utilizado para caracterizar tanto o 

equipamento quanto o edifício que o abriga, nesses edifícios todas as atividades são voltadas 
para a astronomia. Acredita-se que o primeiro planetário foi construído por Arquimedes por 
volta de 150 d.C. e, em 1919, foi construído o primeiro planetário moderno que ajudou a 
desenvolver os modelos atuais. O primeiro planetário do Brasil veio em 1952 e foi implantado 
no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Depois disso, outros planetários chegaram à vários 
estados e, hoje em dia, o Brasil possui cerca de 73 planetários registrados no país. Os planetários 
podem ser considerados ambientes “não formais” de educação, visto que apresenta questões 
associadas à geografia, física, astronomia ou ciências de forma interativa e dinâmica. O 
planetário vem para simplificar a aprendizagem dos conteúdos apresentados no ambiente 
formal estimulando a capacidade crítica, a curiosidade e a busca por informações sobre os 
diversos temas ali estudados, o que produz um impacto benéfico e relevante na aprendizagem. 
No planetário, também é possível promover a educação ambiental, pois, além de suas atividades 
estarem relacionadas ao estudo dos planetas, o local recebe públicos de todas as faixas etárias, 
sendo possível conscientizar um grande número de pessoas. Por fim, o presente artigo traz a 
proposta de implantação de um planetário na cidade de Maringá-PR, analisando índices 
demográficos, características da cidade e trazendo os benefícios gerais de sua implantação. 
 
Palavras-chave: Ambiente não-formal. Educação ambiental. Astronomia. 
 

 

PLANETARIUM: NON-FORMAL LEARNING SETTING AND EVIRONMENTAL 
EDUCATION – PROPOSAL TO THE CITY OF MARINGÁ-PR 

 
ABSTRACT 
 
Planetariums are equipments capable of reproducing the sky in a dome or even in computers. 
Currently the term "planetarium" is used to characterize both the equipment and the building 
that houses it. In these buildings all activities are focused on astronomy. It is believed that the 
first planetarium was built by Archimedes around AD 150 and in 1919 was built the first 
modern planetarium that helped to develop the current models. The first planetarium in Brazil 
came in 1952 and was implanted at the Ibirapuera Park in São Paulo. After that, other 
planetariums arrived in several states and currently Brazil has about 73 registered planetariums. 
Planetariums can be considered "non-formal" education environments as they present issues 
associated with geography, physics, astronomy or science in an interactive and dynamic way. 
The planetarium comes to present the contents introduced in the formal environment in a 



                                                                                                                                                                                                               

simpler manner so that it stimulates the critical, curious capacity and the search for information 
on the diverse subjects studied there, which produces a beneficial and relevant impact on the 
learning process. In this setting it is also possible to promote environmental education, besides 
the activities related to the study of planets, the site receives audiences of all age groups, making 
it possible to raise awareness among many people. This article presents a proposal to implant a 
planetarium in the city of Maringá-PR, analyzing demographic indices, characteristics of the 
city and bringing the general benefits of its implantation. 
 
 Keywords: Non-formal education environment. Environmental education. Astronomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O ser humano está subordinado à diversas experiências que fazem parte do seu processo 

de aprendizagem. A ciência e a tecnologia vêm ganhando cada vez mais espaço nas atividades 

cotidianas, tornando-se partes essenciais desse processo. Com isso, é de extrema importância 

que essa tecnologia seja utilizada de forma produtiva para que as pessoas busquem cada vez 

mais conhecimento. 

As instituições de ensino também são muito importantes na construção do conhecimento 

e no desenvolvimento cognitivo, mas elas precisam desenvolver e aprimorar sua metodologia 

de ensino de modo que a sala de aula não se torne entediante para esses alunos que estão cada 

vez mais conectados aos aparelhos tecnológicos. Nesse sentido, a busca por ambientes 

alternativos de ensino tem aumentado cada vez mais e, devido a isso, o presente artigo apresenta 

o planetário como um ambiente com grande potencial tecnológico e de aprendizagem.  

O propósito desse trabalho é apresentar as definições, funções e características dos 

planetários, destacando suas potencialidades como ambientes de aprendizagem e educação 

ambiental, bem como traçar estratégias para sua aplicabilidade por meio de justificativas e 

exemplos, para isso o artigo discorre de forma breve a respeito da origem e evolução desses 

equipamentos até os dias atuais e apresenta os planetários no Brasil, desde o primeiro 

equipamento até o mais recente, apresentando dados sobre os mesmos. Por fim, é apresentado 

uma proposta de implantação de um planetário na cidade de Maringá-PR, a partir de uma análise 

demográfica e de demanda, apontando os benefícios e potencialidades que sua implantação 

traria para a cidade. 

 

 

2 FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS PLANETÁRIOS 

 

Quando se fala em planetário, a primeira coisa que vem à mente é uma edificação 

composta por uma grande cúpula, mas, na verdade, trata-se de um equipamento que projeta o 

céu em uma estrutura curva ou até mesmo em computadores (figura 1).  
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Figura 1 - Planetário do Parque do Ibirapuera-SP  

Fonte: Luciano (2011) 

Pelo fato de o equipamento estar, na maioria das vezes, vinculado à uma edificação para 

a reprodução do céu, o termo “planetário” comumente se refere não apenas ao equipamento de 

projeção, mas também ao edifício em que o mesmo se localiza (ARAÚJO, 2017a). 

Na realidade, as estruturas que abrigam os planetários caracterizam-se por grandes 

cúpulas que não se abrem para o céu. No interior, encontram-se auditórios circulares com 

poltronas reclináveis para apreciar as chamadas “sessões de cúpula” que serão projetadas no 

teto. As sessões têm a capacidade de exibir o universo de maneiras inéditas, a depender da 

[...] capacidade de cada projetor, é possível 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 para reproduzir ciclos da natureza e colocar o observador 
em ambientes onde ninguém jamais foi (BARRIO, 2002; 2010 apud RESENDE, 
2017, p.24). 

Muitos planetários estão localizados em instituições que não o próprio edifício em 

cúpula feito exclusivamente para abrigar o projetor. É possível encontrá-los também em 

museus, centros de ciências, observatórios, escolas etc. onde as apresentações e o interesse pela 

astronomia servem de estimulo à divulgação cientifica (ARAÚJO, 2017a). 

Nos edifícios projetados exclusivamente para abrigar esse tipo de equipamento, 

geralmente as atividades como cursos, palestras, exposições, observações do céu, visitas 

escolares e do público em geral são todas de caráter astronômico.  

Existem também planetários portáteis, constituídos por uma cúpula inflável, por 

exemplo, cuja vantagem está na facilidade da montagem e transporte. A capacidade de projeção 
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desses equipamentos portáteis, entretanto, é reduzida quando comparada aos equipamentos 

presentes nas cúpulas de edificações, não diminuindo, apesar disso, o impacto da experiência 

(RESENDE, 2017).  A vantagem, conforme aponta Araújo (2017a), é a facilidade que esses 

planetários têm de atingir determinados públicos que o planetário fixo não seria capaz de 

alcançar, tais como: pequenas escolas, acampamentos, escolas rurais, congressos etc. 

 

 

3 BREVE HISTÓRIA  

 

Contemplar e buscar compreender o céu é uma prática muito antiga do ser humano, 

visto que há muito tempo já se utilizava o céu como mapa, relógio e calendário, por exemplo. 

Por esse motivo, a astronomia é considerada por muitos estudiosos uma das ciências mais antiga 

do mundo. 

O processo de evolução dos planetários é marcado pela etapa em que se utilizavam 

pequenas esferas para representar os planetas, essas eram presas em discos ou hastes moveis 

que representavam a órbita (HAGAR, 1973 apud ARAÚJO, 2017a). 

Não se sabe ao certo a origem exata dos planetários, mas acredita-se que o primeiro 

planetário tenha sido construído por Arquimedes, por volta de 150 d. C. como forma de 

representar o movimento dos planetas, do Sol, da Lua, baseado em esferas concêntricas 

(RESENDE, 2017). Já, em 1680, o físico holandês Christian Huygens (1629-1710) projetou e 

construiu um modelo heliocêntrico do Sistema Solar, movido à corda. 

Em 1704, George Graham (1674-1751), membro da Royal Society e fabricante inglês 

de relógios, elaborou um modelo de planetário que reproduzia o movimento da Terra em torno 

do Sol (ARAÚJO, 2017a). Em 1713, o modelo construído por Graham foi reproduzido a pedido 

do Conde de Orrery, tornando-se referência no estudo de astronomia. A partir dele, os 

planetários puderam progredir para modelos mais detalhados e sofisticados. 
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Figura 2 - Orrery original de John Rowley. 

Fonte: Araújo (2017a) 

Até 1912, todos os modelos projetados eram mecânicos, por esse motivo não eram 

capazes de representar as dimensões do sistema solar. Até que o engenheiro alemão chefe da 

empresa Carl Zeiss, Walther Bauersfeld, criou o primeiro planetário moderno denominado 

Mark I, em 1919 (figura 3). 

Segundo Cargnelutti (2016), a tecnologia, precursora dos modelos atuais, combinava 

pequenas fontes de luz que eram projetadas em uma superfície interna oca, de modo que era 

possível visualizar o céu de qualquer ponto do globo e em qualquer data. Tal era o nível da 

tecnologia do modelo da Carl Zeiss, que logo esse se tornou referência mundial do assunto e 

assim permanece até hoje.  

Figura 3 - Projetor Mark I instalado no Deutsches Museum, em 1923 

Fonte: Wikipedia (2018) 
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Até o fim dos anos 20, do século passado, diversos planetários foram instalados em 

diversas cidades alemãs, entre elas Düsseldorf (1926) e Liegnitz (1927). Grandes capitais 

também inauguraram seus planetários em seguida, entre elas: Viena, em 1927; Roma, em 1928; 

Moscou, em 1929; Estocolmo, em 1930 (ARAÚJO, 2017b).  

O primeiro planetário da América do Sul foi um Spitz, instalado em Montevidéu no 

Uruguai, em 1955. No Brasil, o primeiro planetário foi um modelo Zeiss III inaugurado no 

Parque do Ibirapuera (São Paulo, SP), em janeiro de 1957.  

Após a viagem do Homem à lua, em 1969, a instalação de planetários no mundo 

aumentou drasticamente e, no início da década de 80, o International Planetarium Society (IPS) 

contabilizou a existência de 380 instituições voltadas para esse fim. Segundo os dados da IPS, 

até 2005, esse número havia aumentado para cerca de 3000 planetários no mundo, atingindo 

um público estimado de 100 milhões de espectadores (VIEIRA, 2007 apud, ARAÚJO, 2017b). 

 

 

3.1. PLANETÁRIOS NO BRASIL 

 

O primeiro planetário do Brasil foi um modelo Zeiss lll alojado no planetário Prof. 

Aristóteles Orsini, localizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Apesar do equipamento 

ter chegado a São Paulo em 1952, a inauguração ocorreu 5 anos mais tarde, quando a cúpula de 

20 metros foi finalmente concluída (VARELLA, 2004 apud STEFFANI; VIEIRA, 2013, p. 

404). 

O projeto é de autoria dos arquitetos Eduardo Corona, Roberto Tibau e Antônio Carlos 

Pitombo. Possui uma estrutura de concreto armado da cúpula possui 9 metros de altura e 20 

metros de diâmetro, na área externa é possível observar um relógio de Sol e a Esfera Armilar 

Equatorial. 
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Figura 4 - Planetário Prof. Aristóteles Orsini - SP 

Fonte: Parque Ibirapuera Conservação (2019)1 

O planetário Prof. Aristóteles Orsini tem uma grande importância como patrimônio 

histórico, cientifico e cultural. De acordo com o site Parque Ibirapuera Conservação (2019), o 

prédio foi tombado pelo Conselho Municipal de Tombamento e Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e pelo Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat). 

O segundo planetário foi alojado na Escola Naval do Rio de Janeiro, em 1961. Embora 

o objetivo inicial fosse utilizá-lo para a instrução dos alunos nas disciplinas de navegação 

astronômica, “eram reservados dois dias na semana para atendimento ao público e aos 

estudantes das escolas públicas e privadas” (STEFFANI; VIEIRA, 2013, p. 404). Em 1970, 

uma vez observado que o planetário da Escola Naval não atendia às necessidades da cidade, foi 

implantada a cúpula “Galileu Galilei”, com 12,5 metros de diâmetro e 90 assentos. Mais tarde, 

foi construída uma segunda cúpula denominada “Carl Sagan”, com 23 metros de diâmetro e 

263 assentos. Ligado às duas cúpulas, encontram-se o Museu do Universo e um observatório. 

 

 

 

 

                                                           
1 Disponível em: < https://parqueibirapuera.org/equipamentos-parque-ibirapuera/planetario-ibirapuera-prof-
aristoteles-orsini/> Acesso em: 30 de abril de 2019.  
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Figura 5 - O Planetário da Gávea  

Fonte: Lucena (2016)2 

 

Também, em 1970, foi inaugurado o planetário da UFG (Universidade Federal de 

Goiás) na cidade de Goiânia. Nos anos posteriores também receberam planetários as cidades de 

Florianópolis - SC, em 1971; Santa Maria - RS, em 1971; Porto Alegre - RS, em 1972, Brasília 

- DF, em 1974; Curitiba - PR, em 1978; João Pessoa - PA, em 1982; Campinas - SP, em 1987; 

Vitória - ES, em 1995 (STEFFANI; VIEIRA, 2013). 

Segundo dados da Associação Brasileira de Planetários (ABP), o Brasil possui cerca de 

73 planetários registrados no país, sendo que 41 são fixos e 32 são móveis (COSTA, 2013). O 

planetário mais recente foi inaugurado em março de 2018 e encontra-se na Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, sua cúpula possui 12 metros de diâmetro e 

ele contém 90 assentos. De acordo com o site da UFJF, o planetário, “além de ser uma atração 

única para visitantes, também será utilizado de forma didática, não só para as escolas que 

visitarem o Centro de Ciências, mas para disciplinas que envolvem o estudo da Astronomia na 

UFJF ” (UFJF, 2018, online).    

                                                           
2 Disponível em: <https://diariodorio.com/historia-do-planetario-da-gavea/>. Acesso em: 30 de abril de 2019. 
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Figura 6 - Cúpula do Planetário do Centro de Ciências da UFJF  

Fonte: UFJF (2018) 

 

 

4 PLANETÁRIO: ESPAÇO NÃO FORMAL DE APRENDIZAGEM  

 

O ambiente formal de aprendizagem diz respeito às instituições de ensino como escolas, 

faculdades, centros universitários e universidades que têm uma estrutura padronizada de 

ambientes e conteúdo. Esses locais são de grande importância para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento cognitivo, contudo é importante que a educação também seja 

adquirida de outras formas, a fim de desenvolver a relação entre as pessoas, despertar a 

curiosidade e outras habilidades de forma interativa e dinâmica. 

Deve-se levar em conta que   

[...] a aprendizagem formal tem se apresentado como monótona e desinteressante, 
devido principalmente ao fato de que com o avanço tecnológico, as pessoas têm acesso 
a muitos outros meios mais desafiadores e estimulantes de aprendizado, como a 
internet e a televisão. Muitas das instituições de ensino não possuem suporte para esta 
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nova tecnologia, de modo que os métodos de ensino se tornam cada vez mais 
ultrapassados (ROMANZINI; BATISTA, 2009, p. 4-5). 

 

Uma outra forma de aprendizagem pode ser alcançada no ambiente “não formal”, onde 

é possível aprender através de um sistema isento de avaliações, onde é possível promover a 

aprendizagem de conteúdos formais fora da sala de aula. (RESENDE, 2017). 

Muitas vezes os alunos não compreendem o porquê de aprender determinadas matérias 

e não conseguem assimilar os conteúdos propostos. Isso pode estar relacionado à forma como 

esses assuntos são apresentados a eles, dessa maneira, a busca por ambientes que propiciem o 

ensino e a aprendizagem de forma diferente é extremamente válida e necessária nos dias de 

hoje. 

O planetário pode ser considerado um ambiente “não formal” de aprendizagem visto 

que a partir dele é possível abordar conceitos astronômicos diversos tais como a identificação 

das estrelas e localização geográfica através delas, além do próprio conteúdo formal como os 

movimentos da Terra, os satélites naturais, as estações do ano, a formação do Universo, entre 

outros (ROMANZINI e BATISTA, 2009). Nele pode-se relacionar questões associadas à 

geografia, à física, à astronomia ou às ciências, o que o torna um ambiente multidisciplinar com 

grande potencial para a educação. Essa proposta vai de encontro com a opinião de Resende 

(2017) que argumenta que 

nestes ambientes, as respectivas atividades possuem programações voltadas ao 
público geral e também para as escolas, as quais visitam os espaços físicos 
periodicamente por motivos diversos. Um dos maiores motivos para as escolas 
procurarem estes espaços é a necessidade da busca por conhecimentos de astronomia 
como complemento de conteúdos abordados em sala de aula, afinal, além de consultas 
a livros e materiais virtuais, é importante que o aluno vivencie novas experiências fora 
da sala de aula (RESENDE, 2017, p. 33-34). 

Dessa forma, o planetário vem para simplificar a aprendizagem dos conteúdos 

apresentados no ambiente formal, de modo que estimule a capacidade crítica e a curiosidade 

dos que frequentam esse ambiente. Assim, os visitantes serão levados a buscar informações 

sobre os diversos temas ali estudados, o que produz um impacto benéfico e relevante na 

aprendizagem. 

 

 

5 O PLANETÁRIO COMO AMBIENTE DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

A conferência de Estocolmo de 1972 foi a primeira reunião internacional com diversos 

países para debater sobre os problemas ambientais no mundo. Desde então, com o apoio da 
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Organização das Nações Unidas (ONU), muitas outras foram realizadas para a discussão da 

questão ambiental como: a Eco- 92 em 1992, a Rio+10 em 2002 e a Rio+20 em 2012. Em todas 

as conferências, foram apontadas críticas a respeito da insuficiência de ações concretas de 

preservação ambiental, bem como a falta de comprometimento de alguns países, principalmente 

os desenvolvidos, em aderir às propostas. 

Diante disso, verifica-se que ao longo dos anos, tem havido discussões e reflexões 

acerca das questões ambientais que envolvem todos os aspectos da vida humana, porém de nada 

adianta ter uma população mundial consciente, se a mesma não estiver sensível às 

problemáticas ambientais locais e globais (AIRLES, 2014). 

É nesse sentido que atua a educação ambiental, a fim de trazer os problemas globais 

para um aspecto local, onde as pessoas possam compreender que as pequenas ações no modo 

de vida particular são o início da transformação global. De acordo com Airles (2014),  

[...] a Educação Ambiental envolve mudanças de valores sociais e uso de habilidades 
e aptidões dos indivíduos e da sociedade como um todo para viver melhor com 
qualidade de vida, por meio da preservação de áreas verdes e uso racional 
(conservação) da natureza. (AIRLES, 2014 online).  

Daí a necessidade de se desenvolver a educação ambiental, uma vez que sua função é 

sensibilizar, conscientizar e mobilizar os cidadãos, levando-os a pensar no bem da sociedade 

como um todo. 

Além dos meios de comunicação, para desenvolver a educação ambiental também 

podem ser utilizados locais públicos e/ou privados que possuem contato direto com as pessoas, 

museus, planetários, centros culturais, centros esportivos, teatros e cinemas, por exemplo. 

O planetário, protagonista do presente artigo, tem um grande potencial para a educação 

ambiental, pois, além de suas atividades estarem relacionadas ao estudo dos planetas, o local 

recebe públicos de todas as faixas etárias o que torna possível conscientizar um grande número 

de pessoas. 

Para isso é importante que os planetários estejam preparados para receber os diferentes 

públicos de forma organizada e satisfatória. Elaborando conteúdo específico para cada faixa 

etária, preparando exposições, oficinas, palestras e sessões de cúpula capazes de apresentar as 

condições atuais do nosso planeta e as condições futuras referentes às nossas escolhas e atitudes 

de forma simples e dinâmica, com o intuito de despertar a reflexão e interesse pela preservação 

do nosso planeta.  

Um exemplo muito interessante da prática da educação ambiental é o Museu do 

Amanhã, localizado no Rio de Janeiro, pois trata da situação atual e futura de nosso planeta de 



16 
 

                                                                                                                                                                                                               

uma forma espetacular. O museu pretende provocar a reflexão sobre a interferência do Homem 

no clima do planeta, levantando questões existenciais que culminam na pergunta: que tipo de 

mundo esperamos para os próximos 50 anos? (SANTANDER, 2015) 

O conceito é trazer o futuro como protagonista do museu, onde as ações humanas de 

hoje determinam o que será do planeta amanhã. De acordo com Calixto (2016), o globo terrestre 

que flutua pendurado no teto do museu representa bem isto: a vida do planeta, pois mostra em 

tempo real a movimentação das ondas marítimas, chuvas e ventos.  

O museu é importante, na medida em que representa a realidade de forma técnica e 

cientifica, mostrando possibilidades de mudanças através da transformação do ser humano pela 

vivência. É parte da proposta do museu fazer uma provocação ao racional, mas também trazer 

informações e experiências lúdicas que ajudem a motivas as mudanças de atitudes do Homem 

(SANTANDER, 2015). 

Além disso, o museu também é um exemplo de prática sustentável, pois prioriza a 

eficiência energética, fazendo uso de placas solares inteligentes. Além disso, possui grandes 

janelas para iluminação natural e aproveita a Baía de Guanabara para conforto térmico, sua 

construção priorizou o mercado local e o uso de madeiras certificadas. 

 

Figura 7 – Museu do Amanhã - RJ  

Fonte: Santander (2015) 

O Museu do Amanhã ganhou o selo de ouro da certificação LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design), concedida pela Green Building Council, sendo o primeiro 
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museu a obter esse selo. Outros prêmios foram o Oscar do Museu, concedido pelo Leading 

Culture Destination Awards, que o elegeu Melhor Novo Museu do ano, e também ganhou 1 

medalha de outro e 2 de bronze no International Design and Communication Awards (IDCA), 

do Canadá (BARROS, 2019). 

 

 

 

6 IMPLANTAÇÃO DE UM PLANETÁRIO NA CIDADE DE MARINGÁ – PR 

 

Maringá está localizada no estado do Paraná, no sul do Brasil. Possui pouco mais de 

400 mil habitantes e é considerada a “melhor cidade grande” do Brasil para se viver, segundo 

pesquisa da Macroplan (MARINGÁ, 2019, online). De acordo com o site do município, 

Maringá é uma “cidade planejada, com avenidas largas, ampla área verde e excelente nível de 

qualidade de vida, encanta tanto os moradores quanto turistas e especialistas do mundo todo” 

(MARINGÁ, 2019, online). 

Maringá é o polo de uma região composta por mais de 100 cidades, tendo destacado-se 

no Estado e no Brasil, graças a sua estrutura urbana de alta qualidade. A cidade possui ainda o 

título de Cidade Ecológica ou Cidade Verde, uma vez que apresenta uma grande concentração 

de área verde por habitante.  

Quanto a educação, Maringá conta com cerca de 1009 escolas municipais, 34 estaduais 

e 113 escolas particulares, nela também se encontram a Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) e 8 instituições de ensino superior privadas, resultando em mais de 45 mil universitários.   

A implantação de um planetário na cidade de Maringá traria muitos benefícios para a educação. 

Analisando os dados a respeito das instituições de ensino percebe-se uma grande quantidade de 

alunos e professores que desfrutariam desse ambiente tão rico em conhecimento.  

Além da educação, o turismo e o lazer também teriam um aumento significativo, uma 

vez que o município de Maringá é polo de uma região macroeconômica que abrange 25 

municípios. Consequentemente, o número de visitantes aumentaria significativamente tanto 

para atividades de caráter educativo quanto para o lazer. 

A proposta seria implantar um edifício que funcionasse como planetário, museu e 

observatório. A ideia é que o público tenha contato não só com sessões de cúpula diárias no 

planetário, mas que o conhecimento seja adquirido através de oficinas, palestras, exposições, 

protótipos, maquetes e instrumentos do universo astronômico, bem como a observação do céu 

que possui um valor único de experiência e aprendizagem. 
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Em Maringá, não existe curso de astronomia nas instituições de ensino superior, nem 

mesmo oficinas aprofundadas na área. O planetário abriria um leque gigantesco de 

possibilidades de atuação nessas instituições. As escolas também se beneficiariam desse 

ambiente multidisciplinar de aprendizagem. 

Dado o fato de a cidade sustentar o título de “Cidade Ecológica”, o planetário faria parte 

dessa preocupação com o meio ambiente. Para isso, o edifício seria pensado de modo a atender 

aos parâmetros da eficiência energética, e a educação ambiental faria parte do programa de 

atividades desse local, a fim de incentivar a população a cuidar de sua cidade e torná-la modelo 

de sustentabilidade.  

 

  

7 CONCLUSÃO 

 

Os planetários além de ambientes culturais e de entretenimento possuem um grande 

potencial para a educação, pois através deles é possível trabalhar questões associadas à 

geografia, à física, à astronomia ou às ciências, por exemplo. Tendo isso em mente e 

considerando o avanço tecnológico, o planetário torna-se um ambiente extremamente útil para 

que as instituições de ensino apresentem esses conteúdos de forma mais interessante e dinâmica, 

e ainda incluam a astronomia no ambiente escolar. 

É fato que atividades fora do ambiente escolar despertam muito mais interesse e 

curiosidade nos alunos, o intuito do planetário é facilitar a aprendizagem de conteúdos que, 

muitas vezes, vem acompanhados de certo preconceito e estimular a busca por “entender mais” 

sobre os assuntos ali abordados.  

Outro potencial a ser explorado nos planetários é a educação ambiental, que pode ser 

feita de modo interativo e dinâmico assim como os conteúdos escolares. Uma vez que a 

astronomia (tema central dos planetários) estuda os planetas, nada mais sensato do que 

apresentar meios de preservar a Terra, mostrando as condições atuais em que essa se encontra 

e provocar reflexões a respeito de como as ações do ser humano influenciam no futuro do 

planeta. 

A cidade de Maringá possui uma demanda considerável para a implantação de um 

planetário já que dispõe de várias instituições de ensino e atende a 25 cidades vizinhas. O perfil 

de “Cidade Verde” também é importante para a educação ambiental proposta no planetário, 
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pois, quando a própria cidade exibe consciência ambiental, ela se torna um exemplo prático de 

como essas ações impactam na vida das pessoas e do planeta. 
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Detalhe 02Detalhe 01

Terreno proposto

Área total: 4.393,1462 m²

Área construída: 1.036,6176 m²

Área permeável: 1.619,0106
 

Aroeira 
(Astronium �axinifolium)

Grama Esmeralda 
(Zoysia japonica)

Orelha de Elefante  
(Kalanchoe tetraphylla)

Gérbera Rosa  
(Gerbera jamesonii)

Gérbera Amarela  
(Gerbera jamesonii)
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O Terreno

  O terreno escolhido está situado na Zona 10 da cidade de
Maringá-PR. A área possui pontos positivos para a implantação 
do Planetário pois está próxima de várias instituições de ensino,
está à 1,2 km do novo Terminal Intermodal e à1,6km da Rodoviária
de Maringá. Além disso, está próxima à ciclovias e à região central 
da cidade. Outro ponto importante é que não existem edifícios
altos ao redor, o que facilita a observação do céu nas atividades
ao ar livre. A intenção de implantar o Planetário nessa região é que
ela se desenvolva através de um perl cultural já que é uma área
bem localizada e com ótimo potencial para a cidade.

(2019) (2019) (2019)

O Planetário

   O Planetário é um instrumento que projeta o céu em uma abóbada e por se tratar 
da principal atividade do edifício é como o público geral intitula esse espaço.

    
 

 
     

  A intenção do projeto é trazer às pessoas um espaço onde cultura, lazer e 
educação estão ligados. Para isso, além das «sessões de cúpula» que possuem 
maior parte do conteúdo foi pensado em um espaço onde até mesmo quem não 
participa das sessões pode aprender e se distrair.

  Além do conhecimento sobre astronomia e o universo o planetário trás atividades 
relacionadas à preservação do meio ambiente, mostrando sua situação atual e 
mostrando formas e a importância de cuidar da nossa relação com o principal 
planeta do sistema solar, o nosso planeta Terra.
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Fechamento: placa cimentícia

Peça de encaixe 

Cúpula em estrutura metálica 
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SISTEMA CONSTRUTIVO

Estrutura de aço
galvanizado

Tijolinho

Base coat 

Placa cimentícia

Placa osb

Paredes em steel frame
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Guarda corpo em vidro laminado
 h= 1,20m

Cápsula de observação com base
em placa cimentícia e cobertura
metálica de cor branca 

Janelas em alumínio 
preto e vidro laminado

Filetes de tijolinho na cor gratte Pintura branca com textura Porta de vidro temperado incolor

Janelas em alumínio 
preto e vidro laminado

Guarda corpo em vidro laminado
 h= 1,20m

Cúpula de estrutura metálica
com fechamento em placa cimentícia
Cúpula de estrutura metálica
com fechamento em placa cimentícia

Cúpula de estrutura metálica
com fechamento em placa cimentícia

Cápsula de observação com base
em placa cimentícia e cobertura
metálica de cor branca 

Lanternim em vidro laminado

Filetes de tijolinho na cor gratte
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preto e vidro laminado
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preto e vidro laminado

Guarda corpo em vidro laminado
 h= 1,20m

Cúpula de estrutura metálica
com fechamento em placa cimentícia

Cápsula de observação com base
em placa cimentícia e cobertura
metálica de cor branca 

Lanternim em vidro laminado

Cúpula de estrutura metálica
com fechamento em placa cimentícia
Cúpula de estrutura metálica
com fechamento em placa cimentícia

Porta em madeira
na cor preta

Filetes de tijolinho na cor gratte
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na cor preta

Lanternim em vidro laminado
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