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RESUMO 
 
Simulando o céu em diferentes épocas do ano e mostrando alguns dos mistérios do espaço sideral, 
o planetário tem como objetivo principal, promover a Astronomia e educar os espectadores que o 
visitam. Podendo ser utilizado como instrumento colaborador no meio educativo, o planetário é 
considerado um espaço de educação não formal, sendo um local de aprendizado diferente de uma 
sala de aula convencional. O objetivo deste trabalho é analisar e compreender o tema arquitetônico 
denominado planetário, por meio de estudos de casos, onde inicialmente foram apresentados os 
planetários da região, com o intuito de compreender a dinâmica das estruturas existentes próximas 
à cidade de implantação. Por fim, uma análise projetual de outras três obras correlatas foi realizada, 
a fim de contribuir no desenvolvimento do estudo preliminar para implantação de um planetário 
em Maringá. Nesse estudo, constata-se que Maringá tem potencial para abrigar um planetário para 
a cidade e região, devido a grande procura pelas instituições de educação e interessados no 
universo da Astronomia. 

 
Palavras-chave: Astronomia, educação não formal. 
 
 

ONE GIANT LEAP FOR EDUCATION: A PLANETARIUM IN MARINGÁ - PR 
 
ABSTRACT 
 
By simulating the sky at different times of the year and showing some of the mysteries of outer 
space, the planetarium has as its main objective, to promote Astronomy and educate the viewers 
who visit it. Being able to be used as a collaborating instrument in the educational environment, 
the planetarium is considered a space of non-formal education, being a place of learning 
different from a conventional classroom. The objective of this work is to analyze and understand 
the architectural theme called planetarium, by means of case studies, where initially the 
planetarium of the region were presented, in order to understand the dynamics of the existing 
structures near the city of implantation. Finally, a project analysis of three other related works 
was performed in order to contribute to the development of the preliminary study for the 
implantation of a planetarium in Maringá. In this study, it’s found that Maringá has the potential 
to house a planetarium for the city and region, due to its great demand by educational 
institutions and those interested in the universe of Astronomy. 
 
Keywords: Astronomy, non-formal education. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As observações astronômicas estão presentes desde a antiguidade, segundo arqueólogos, 

quando algumas civilizações utilizavam dos astros observados no céu para se localizarem, 

medirem a passagem do tempo e até para preverem a melhor época para o plantio e a colheita. 

Hoje em dia, muitas pessoas ainda param para olhar para o céu noturno em busca do brilho das 

estrelas, mas em cidades grandes, pelo excesso de iluminação artificial, acaba sendo difícil 

enxergar algo além da escuridão do céu. 

A Astronomia é considerada a mais antiga das ciências, na qual o homem tem buscado 

expandir seus conhecimentos através de novas descobertas, e em razão dela, temos como 

resultado o avanço tecnológico. Além disso, o estudo da Astronomia influencia diversas 

ciências como a Matemática, Física, Química, História, entre outras, colaborando para o 

desenvolvimento da sociedade.         

Como meio de divulgação científica, o planetário promove a Astronomia de modo 

interativo e dinâmico, ressaltando sua notoriedade desde os tempos remotos até os dias atuais, 

ampliando a visão de estudantes e visitantes sobre essa ciência. 

Dito isso, o presente trabalho tem como objetivo relatar a importância que um planetário 

tem como meio de educação não formal aos visitantes, investigando a viabilidade de 

implantação na cidade de Maringá-PR. Desta forma, a pesquisa se desenvolve inicialmente 

apresentando estudos de profissionais da educação e da Astronomia, que comprovam esta 

relevância, seguida pela apresentação dos três planetários da região do estado do Paraná, Circus 

Stellarium, Planetário de Londrina e FTD Digital Arena, a fim de compreender as estruturas 

existentes. Ao final, visando uma contribuição para o estudo preliminar, foram realizadas 

análises projetuais das seguintes obras: Planetário Municipal Aristóteles Orsini, Planetário 

Galileo Galilei e Planetário do Rio Branco. 

 

 

2 PLANETÁRIO 

  

Planetário é um termo utilizado para designar tanto a edificação, como o equipamento 

projetivo, no qual este utiliza-se da cúpula hemisférica do edifício como uma tela, projetando 

os corpos celestes e sua disposição no céu (COSTA, 2014; MENDES DE ARAÚJO, 2010). O 

objetivo principal de um Planetário é educar, em princípio a astronomia, possibilitando 

apresentar o céu em qualquer época do tempo, de qualquer local da Terra ou até mesmo fora 
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dela (BARRIO, 2002). Com isso, além de poder ser utilizado de modo informal na área de 

ensino, ele atrai um público de idades distintas por despertar uma curiosidade relacionada a 

nossa origem cósmica e o Universo, exibindo de forma dinâmica e interativa. 

 

Sobre a representação de uma cúpula, na qual o observador se situa no seu interior, 
mesmo sendo relativamente fácil desenhar um céu imóvel sobre uma grande abóbada, 
surgem inúmeros problemas quando se planeja adotar o sistema de movimento, 
especialmente, porque deve ter dimensões muito amplas, se a vontade é a de observá-
lo estando em seu interior. (BARRIO, 2010. p. 165) 
 

O planetário não depende das condições climáticas para funcionar, visto que é resultado 

do conjunto de imagens projetadas em uma cúpula interna envolvendo 180³ de sua área superior 

interna, tornando-se uma espécie de cinema 360°, com efeitos sonoros ou musicais 

reproduzidos em amplificadores de som, afirma Langhi e Nardi (2009). 

 

Em resumo, planetários são salas de exibição, onde simuladores de céu desempenham 
seu papel com realismo, criando um ambiente de imersão. Além disso, também se 
caracterizam pelo uso de recursos de áudio, projeções móveis, vídeo de alta resolução 
e outros recursos audiovisuais. Tamanha tecnologia faz com que as projeções, cada 
vez mais, se aproximem de um espetáculo, sendo chamadas de apresentações, shows 
ou exposições. (MENDES DE ARAÚJO, 2010, p. 35-36) 

 

2.1 EDUCAÇÃO NÃO FORMAL EM PLANETÁRIOS 

 

A importância dos ambientes não formais para a aprendizagem de alunos e da sociedade 

em geral são apontadas em diversas pesquisas, pois esses locais proporcionam situações que 

não são vividas nas salas de aula, sendo encaradas de modo diferente para cada visitante 

(ROMANZINI e BATISTA, 2009). 

Os autores Langhi e Nardi (2009) apud Curran (1990) ressaltam que além da 

Astronomia, o planetário promove a interdisciplinaridade, ao visitante ou aluno, com o Meio 

Ambiente, Biologia, Matemática, Poesia, Literatura, Mitologia, História, Artes, Estudos Sociais 

e calendários, exibindo o vínculo entre cultura e céu, as variadas crenças de povos primitivos e 

distintas visualizações que tinham do céu em locais diferentes da superfície terrestre, gerando 

discussões relacionadas às maneiras de contar o tempo de cada civilização e suas associações 

com o movimento da Terra e dos astros visíveis, enriquecendo os conteúdos escolares e 

promovendo um ensino motivador. 

Cada vez mais o planeta Terra exige uma compreensão sofisticada da ciência e da 

tecnologia, e por outro lado, as pessoas se importam cada vez menos com ele. A solução para 

essa crise do analfabetismo científico se inicia nas escolas, onde a criança tem o primeiro 
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contato com a ciência e suas opiniões são formadas pela primeira vez. Dessa forma, a aplicação 

da astronomia encoraja o entusiasmo pelos métodos e descobertas da ciência no geral 

(FRANKNOI, 1995). 

 

Os planetários não deveriam funcionar apenas como momentos de lazer ou como 
rápidas sessões de cultura científica, mas também como parceiros na formação 
continuada em ensino de Astronomia para os professores dos Ensinos Fundamental e 
Médio, promovendo cursos, distribuição de materiais didáticos e o atendimento local 
e regional, dirigindo-se pessoalmente até as escolas, em uma somatória de esforços de 
modo a atingir todo o País. (LANGHI, NARDI, 2009. p. 231) 
 

O autor Langhi (2004) aput Franknoi (1995) declara que além do incentivo ao estudo 

da ciência, diversas habilidades são desenvolvidas através do estudo da astronomia, como a 

melhora na capacidade mental, podendo ser tanto para cálculos matemáticos quanto na 

comunicação e imaginação, entre outras. 

 

Dierking (2005) salienta que os Museus, Centros de Ciências e outros ambientes que 
fogem do convencional das salas de aulas, são os centros da revolução da 
aprendizagem. Isso porque esses ambientes apresentam características diferentes das 
que encontramos nas escolas. Quando os visitantes chegam a esses lugares, encontram 
um local diferente do seu cotidiano, e ao interagirem com os objetos e atividades 
oferecidos por esses ambientes expõem sua vontade de conhecer e aprender mais 
sobre algo. (ROMANZINI, BATISTA, 2009, p. 23, apud DIERKING, 2005) 

 

2.2 PLANETÁRIOS DA REGIÃO  

2.2.1 Circus Stellarium (Maringá-PR) 

 

De acordo com a Assessoria de Comunicação Social da Universidade Estadual de 

Maringá - UEM, o Circus Stellarium, idealizado por Marcos Cesar Danhoni Neves, do 

Departamento de Física, foi um planetário móvel que teve início em 2003 e seu fechamento em 

2013. O projeto foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq com o total de R$40.000,00. 

Nesses dez anos de funcionamento, recebeu cerca de dez mil visitantes, entre eles, 

estudantes e professores das redes municipal e estadual, do ensino superior e público em geral, 

atraídos pelo meio astronômico. Também foi utilizado pelo Corpo de Bombeiros que realizou 

um curso de orientação por meio de referenciais astronômicos noturnos. Constatou-se que em 

uma semana, sessenta sessões foram realizadas com mais de um mil e quinhentos alunos do 

Ensino Fundamental. 
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Figura 1 – Planetário Circus Stellarium (2016). 

 
Fonte: http://planetario-uem.blogspot.com/2016/02/planetario-publico-da-uem-alguns-poucos.html 

(Acesso: Abril, 2020) 
 

O planetário, de pequeno porte, foi construído sob uma armação metálica, com um 

diâmetro de 6m e área de 30m², e seu fechamento em lona. Em 2009, o CNPq financiou um 

projeto arquitetônico para um planetário fixo do Circus Stellarium, porém, o projeto que tinha 

orçamento de R$300.000,00 não foi executado. Após dois anos, um novo projetor foi adquirido 

com recursos do CNPq, que possibilitava a projeção de mais de dez mil estrelas, mas 

necessitava de uma cúpula com mais de 7m de diâmetro para a exibição. Com isso, esse novo 

projetor que custou R$200.000,00 nunca foi utilizado, e atualmente se encontra encaixotado e 

o planetário desmontado. 

 

Figura 2 – Projeto para o planetário fixo Circus Stellarium (2009). 

 
Fonte: http://planetario-uem.blogspot.com/2009/12/o-planetario-circus-stellarium.html 

(Acesso: Abril, 2020) 
  
 

2.2.2 Planetário de Londrina (Londrina-PR) 

 

O Planetário de Londrina foi o 24° planetário do Brasil, e é um projeto de Extensão da 

Universidade Estadual de Londrina – UEL, inicialmente idealizado pelos professores Cleiton 
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Joni Benetti Lattari e Rute Helena Trevisan. O projeto fixo do planetário foi construído pela 

Prefeitura Municipal de Londrina em 1992 e reformado em 2005. Porém, permaneceu 

desativado por treze anos por conta da falta do projetor. 

 

Figura 3 – Planetário de Londrina. 

 
Fonte: http://www.uel.br/cce/mct/planetario/portal/pages/o-planetario.php (Acesso: Abril, 2020) 

 

Trata-se de uma construção de alvenaria com 232m² e diâmetro de 16m, possuindo um 

teto abobadado de 6,10m de altura. A cúpula de projeção, com diâmetro de 8m, tem a 

capacidade máxima para até quarenta e três pessoas. Seu projetor óptico-mecânico é um modelo 

BS 3200a, fabricado pela Gambato – Construzione per Astronomia. Os assentos são reclináveis 

permitindo uma visão geral das imagens reproduzidas pelo projetor na tela semi-esférica. 

 

Figura 4 – Projetor BS 3200a. 

 
 

Fonte: http://www.uel.br/cce/mct/planetario/portal/pages/o-planetario.php (Acesso: Abril, 2020) 
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O planetário funciona de segunda a sexta-feira nos períodos matutino e vespertino e as 

sessões são cobradas referentes ao tipo de instituição que o visita. São diversos documentários 

exibidos em sua programação, sendo alguns abertos ao público, podendo ser cobrada a sessão 

ou não. Mesmo com os avisos publicados no site do planetário sobre horários e datas de 

funcionamento, no site de avaliações de pontos turísticos Tripadvisor, encontram-se 

reclamações referentes às poucas sessões ofertadas, datas de abertura e a falta de manutenção 

da edificação. 

 

2.2.3 FTD Digital Arena (Curitiba-PR) 

 

O planetário FTD Digital Arena, localizado no campus da PUCPR na cidade de Curitiba, 

foi projetado pelo Grupo Marista em parceria com a Editora FTD em tecnologia educativa, para 

ser utilizado como planetário e também como cinema estereoscópico de alta definição. Foi 

inaugurado em 2013, com o objetivo de revolucionar as aulas de Educação Básica, do ensino 

superior e promover a pesquisa e o entretenimento. 

 

Figura 5 – Planetário FTD Digital Arena. 

 
Fonte: https://www.pucpr.br/ftd-digital-arena/a-ftd-digital-arena/ (Acesso: Abril, 2020) 

 

A edificação possui uma área de 980m², com uma cúpula de 14m de diâmetro e 

capacidade para cento e vinte pessoas. As poltronas são interativas com um sistema vibratório 

e de reclinação para uma melhor observação da tela projetada. A projeção consiste por quatro 

projetores digitais especiais de alta performance, desenvolvidos pelas empresas norte-

americanas OmnisLux e Skykan, permitindo uma imersão de 360°. 

Suas sessões durante a semana são abertas somente às escolas, e apenas aos sábados  ao 

público. As avaliações postadas no site Tripadvisor, elogiam o local por ser tecnológico e  
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possuir interação 4D com o público, com grande procura para visitação em sua região. A FTD 

Digital Arena possui diversos filmes educacionais tanto para a educação infantil quanto para o 

ensino médio, podendo realizar aulas interativas com possibilidade de avaliação do conteúdo 

em tempo real, por meio de um controle também interativo. 

 

Figura 6 – Sala de projeção. 

 
Fonte: https://www.pucpr.br/ftd-digital-arena/a-ftd-digital-arena/ (Acesso: Abril, 2020) 

 

 

3 ANÁLISE DE PROJETOS   

 

Para o desenvolvimento desse trabalho, foram estudados alguns planetários que 

conduzirão o projeto. 

  
3.1 PLANETÁRIO MUNICIPAL PROFESSOR ARISTÓTELES ORSINI 

 

O Planetário Municipal Professor Aristóteles Orsini, também conhecido como 

Planetário do Ibirapuera, surgiu como um projeto do então governador Lucas Nogueira Garcez 

para que este fosse um marco arquitetônico do IV Centenário da Cidade de São Paulo, na década 

de 1950, tendo o projeto realizado pelos arquitetos Roberto Goulart Tibau, Eduardo Corona e 

Antonio Carlos Pitombo e a construção finalizada em 1957. O planetário funcionou por quatro 

décadas até o seu fechamento, e em 2003, os arquitetos Paulo Faccio e Pedro Dias 

desenvolveram um projeto de restauração para a reabertura do edifício instalado no Parque 

Ibirapuera, que aconteceu no ano de 2016. 
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Figura 7 – Mapa da localização. 

 
Fonte: Google Maps (Acesso: Abril, 2020. Editado pela autora) 

 

3.1.1 ANÁLISE FUNCIONAL 

 

O planetário semienterrado, com área total de 1.797,12m², tem seu acesso via uma 

rampa que mergulha suavemente até o térreo da edificação. Sua planta térrea tem acesso direto 

às salas administrativas, recepção, banheiros públicos, depósito, almoxarifado e para a cúpula 

central onde se encontra a sala de projeção. A escada e o elevador levam diretamente ao 

mezanino, que foi adicionado no projeto de restauração para abrigar as exposições do planetário. 

 

Figura 8 – Planta Baixa Térreo (0,00).                            Figura 9 – Planta Baixa Mezanino. 

          
                               Fonte: Faccio Arquitetura                                            Fonte: Faccio Arquitetura 
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3.1.2 ANÁLISE TÉCNICA 

 

Os arquitetos adequaram o projeto original com a retirada de uma parte do aterro no 

entorno da edificação, para proporcionar ventilação e iluminação naturais às áreas de circulação 

e demais ambientes do planetário. 

No total, o edifício é composto por duas cúpulas: a interna em concreto armado de 20 

metros de diâmetro e a externa em arco abatido com raios variáveis em cambotas de madeira, 

tabuado e revestimento de alumínio. Porém, durante o projeto de restauro, foi adicionada uma 

segunda cúpula interna de 18 metros de diâmetro, construída em chapa perfurada de alumínio 

estruturado, capacitando o ajuste do novo projetor. Além das cúpulas de concreto, o projeto se 

sustenta em estruturas de madeira com fechamento. A sala de projeção possui 270 poltronas e 

um projetor digital Star Master ZMP, da empresa alemã Carl Zeiss-Jena. 

 

Figura 10 – Corte do planetário. 

 
Fonte: Faccio Arquitetura 

 

Figura 11 – Projetor Star Master ZMP. 

 
Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/planetario-do-ibirapuera-reabre-faz-sucesso-em-sao-paulo-18658618 

(Acesso: Abril, 2020) 
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3.1.3 ANÁLISE ESTÉTICA 

 

A arquitetura do planetário é um representativo da arquitetura moderna brasileira, 

integrando com as outras edificações do Parque Ibirapuera, e seu tom amarelo com as folhas de 

alumínio na cobertura da cúpula, chamam a atenção em meio ao verde das árvores ao redor. 

Sua forma é singular: uma cúpula semiesférica e semienterrada com uma marquise se 

sobressaindo do acesso principal, convidando o público à parte interna. Em seu interior, o 

revestimento de madeira traz conforto aos olhos, se estendendo até as paredes internas da sala 

de projeção. Seus materiais de acabamento foram renovados, buscando soluções técnicas e 

inovadoras para associar a ambientes com presença da tecnologia. A iluminação cenográfica foi 

muito utilizada no projeto para valorizar as estruturas de madeira, de concreto e a volumosidade 

das cúpulas, como pode-se observar na figura 13. 

 

Figura 12 – Planetário Prof. Aristóteles Orsini. 

 
Fonte: Faccio Arquitetura 

 

Figura 13 – Interior do planetário. 

 
Fonte: Faccio Arquitetura 
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3.2 PLANETÁRIO GALILEO GALILEI 

 

O Planetário Galileo Galilei se encontra dentro do Parque Três de Febrero, no bairro do 

Palermo em Buenos Aires-AR. Ele foi criado por iniciativa do conselheiro socialista José Luis 

Pena e do secretário de Cultura do município Dr. Aldo Armando Cocca em 1958, com projeto 

do arquiteto Enrique Jan, sendo finalizado sua construção em 1966. 

 
Figura 14 – Mapa da localização. 

 
Fonte: Google Maps (Acesso: Abril, 2020. Editado pela autora) 

 

3.2.1 ANÁLISE FUNCIONAL 

 

O edifício possui cinco pavimentos e seis escadas, configurando em três partes 

principais: a esplanada de acesso, uma área para exposição no primeiro pavimento e a sala 

circular do planetário, formada por uma série de três cúpulas semiesféricas. 

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

no seu entorno. A esplanada de acesso configura-se a uma ponte sobre um espelho d’água que 

leva até o hall de entrada. Ambas as plantas de nível térreo e primeiro pavimento são de forma 

triangular, no hall encontram-se: a bilheteria, o guarda volumes, uma escada helicoidal para 

funcionários que possui acesso a todos os níveis e as escadas nas três extremidades da planta 

que dão acesso ao primeiro pavimento, onde situa-se a área de exposição. O segundo pavimento, 

possui uma sala circular com 20 metros de diâmetro e 280 assentos, coberta por uma cúpula 

hemisférica. As áreas administrativas se encontram no primeiro subsolo, juntamente com uma 

biblioteca especializada, e no segundo subsolo localizam-se a casa de máquinas e salas de 

depósito, sendo estes pavimentos com planta de forma hexagonal. 
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Figura 15 – Planta Baixa Térreo (+0,30m).                        Figura 16 – Planta Baixa 1° Pav. (+3,80m). 

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

(Acesso: Abril, 2020) 

 

Figura 17 – Planta Baixa 2° Pav. (+7,14m).            Figura 18 – Planta Baixa 1° Subsolo (-4,20m). 

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

(Acesso: Abril, 2020) 

 

Figura 19 – Planta Baixa 2° Subsolo (-8,20m). 
 

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

(Acesso: Abril, 2020) 
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3.2.2 ANÁLISE TÉCNICA 

 

As estruturas do planetário são em concreto, sendo uma delas o conjunto formado pelas 

três pernas da calota esférica que levam o edifício do chão, e se encontram entre a sala de 

projeções e a sala de exposição até a parte externa da edificação. Acima delas, um anel 

totalmente envidraçado circunda o edifício, coroado por uma grande cúpula de 960 painéis de 

concreto pré-moldado de 23 metros de diâmetro. Sua cúpula interna de 20 metros de diâmetro 

é composta por folhas de alumínio perfuradas e pintadas de branco que funcionam como uma 

tela de projeção. 

 

Figura 20 – Corte do planetário 

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

(Acesso: Abril, 2020) 
 

O projetor atual é do modelo japonês MEGASTAR-IIA, que mostra aproximadamente 

um milhão de estrelas em relação ao planetário convencional. Este equipamento é o primeiro 

do mundo a adotar lâmpadas de LED, substituindo as lâmpadas anteriores. Seu sistema digital 

Sky-Skan e software Digital Sky 2, em conjunto com o projetor, oferecem uma experiência com 

imagens de alta resolução que cobrem toda a cúpula. 

 
Figura 21 – Projetor MEGASTAR-IIA. 

 
Fonte: https://planetario.buenosaires.gob.ar/themes/planetario/tour/Planetario.html (Acesso: Abril, 2020) 
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3.2.3 ANÁLISE ESTÉTICA 

 

Situado dentro do Parque do Palermo, o planetário que lembra o planeta Saturno, pelo 

seu formato esférico com um anel o rodeando, possui uma arquitetura única, que se destaca 

com a projeção de sua imagem no lago ao lado e em meio às árvores em seu redor. O anel 

envidraçado do primeiro pavimento, traz uma transparência à edificação, integrando o ambiente 

interno com o externo e possibilitando uma sensação de dinâmica nos visitantes. Sua cúpula 

hemisférica possui um sistema de iluminação composto por lâmpadas LED, destacando o perfil 

geométrico durante o período noturno. 

 
Figura 22 – Planetário Galileo Galilei. 

  
Fonte: https://planetario.buenosaires.gob.ar/themes/planetario/tour/Planetario.html (Acesso: Abril, 2020) 

 
Figura 23 – Planetário Galileo Galilei no período noturno. 

 
Fonte: http://www.wikiwand.com/es/Planetario_Galileo_Galilei (Acesso: Abril, 2020) 
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3.3 PLANETÁRIO RIO BRANCO 

 

O projeto dos arquitetos baianos, Gustavo Argollo, Gustavo Martins e Marcos Dornelles 

dos Santos, Planetário Rio Branco, foi vencedor do concurso público de 2009 no estado do Acre. 

Ele foi elaborado para a cidade de Rio Branco, e a área escolhida para sua implantação foi o 

Parque do Tucumã. O local da implantação funcionava como uma lagoa de tratamento de esgoto 

do conjunto Universitário, e após sua desativação, permaneceu sem uso, apenas espalhando o 

reflexo da vegetação do seu circuito. 

 

Figura 24 – Mapa da localização. 

 
Fonte: Google Maps (Acesso: Abril, 2020. Editado pela autora) 

 

3.3.1 ANÁLISE FUNCIONAL 

 

Com a intenção de favorecer a acessibilidade, o programa de necessidades foi disposto 

em um único nível, no formato de uma planta simples e circular, implantada dentro do lago. O 

acesso ao local se dá por uma passarela que liga o passeio do parque à edificação. Ao chegar 

no foyer, o público tem acesso: à bilheteria conectada a um espaço de café, uma biblioteca, 

banheiros e a sala de projeção posicionada no centro da edificação. As outras áreas são para 

acesso de funcionários, sendo elas: as salas administrativas, sala de manutenção de ar 

condicionado, serviços, vestiário e uma sala técnica acessada pela sala de projeção. 

O ponto de partida na criação projetual foi a superfície semiesférica da tela de projeção 

do planetário, representando para os espectadores a observação dos astros na abóboda celeste. 

Com isso, os arquitetos tiraram proveito da volumetria da sala de projeções para o restante da 

edificação. 
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Figura 25 – Planta baixa 

  
Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-riobranco-01/ (Acesso: Abril, 2020) 

 

3.3.2 ANÁLISE TÉCNICA 

 

O planetário foi projetado sobre uma base em estrutura de concreto armado, e para uma 

construção rápida com menor geração de resíduos, foi dada a preferência na utilização de 

materiais de fácil montagem e estruturas pré-fabricadas. Sua estrutura geodésica é composta 

por uma série de barras metálicas conectadas de forma triangulada, formando uma superfície 

semiesférica, reduzindo o peso do próprio conjunto. A lona tensionada foi utilizada como 

fechamento da estrutura geodésica e para isso, foram selecionadas três tipos, nos quais em sua 

maior parte, possuem o revestimento translúcido de PVC próximas ao topo, onde algumas 

apresentam a transparência do silicone para incidência de luz direta. O fechamento utilizado 

para as paredes internas, foi feito no sistema de drywall, que consiste em paredes mais leves e 

de espessuras menores que as de alvenaria. Já as cúpulas interna e externa para a sala de 

projeções, foram executadas em gesso. Suas superfícies são sustentadas por uma estrutura de 

vigas curvas treliçadas, aliadas a perfis metálicos, formando uma retícula envolvendo toda sua 

extensão. 
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Figura 26 – Fachadas e cortes. 

 
Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-riobranco-01/ (Acesso: Abril, 2020) 

 

3.3.3 ANÁLISE ESTÉTICA 

 

Apesar da estrutura externa da geodésica ser relativamente simples, o efeito causado 

pela lona tensionada no interior da edificação, juntamente ao volume central esférico, remete 

simbolicamente a elementos do espaço sideral, proporcionando uma sensação inesperada ao 

espectador que adentra à edificação. A forma hemisférica, ainda resulta na beleza da forma 

curva, e as lonas tensionadas dão um diferencial para a estética arquitetônica do edifício. 

Implantado sobre a lagoa no Parque do Tucumã, o planetário possui uma passarela 

curvilínea e esbelta, formato que segundo Le Corbusier, propicia ao observador em caminhada 

uma apreciação da qualidade espacial. A lagoa ainda serve como um espelho d’água refletindo 

a edificação, destacando-a no meio do parque. Ainda neste local, luminárias flutuantes foram 

instaladas sobre a água, para iluminarem alguns pontos, como se fossem estrelas no céu, e a 

grande cúpula do planetário, representa um planeta iluminado. 
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Figura 27 – Interior do planetário. 

 
Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-riobranco-01/ (Acesso: Abril, 2020) 

 

Figura 28 – Planetário no período noturno 

 
Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-riobranco-01/ (Acesso: Abril, 2020) 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O planetário é um ambiente que contribui para a aprendizagem dos espectadores, tanto 

para estudantes, agregando o conteúdo que já foi ou será aprendido em sala de aula, quanto para 

a comunidade, apresentando-se como uma estrutura encantadora que incentiva o estudo da 

ciência. É um espaço onde se pode trabalhar em conjunto com a educação escolar, trazendo um 

ambiente diferente de uma sala de aula convencional. Além disso, pode desenvolver melhoria 

na capacidade mental dos visitantes, tornando-o um bom potencial a ser explorado, como um 

espaço de educação não-formal. 
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A arquitetura da edificação tem grande importância, pelo fato de ser o primeiro contato 

que o visitante tem com o planetário. Em sua maioria, os planetários possuem uma estrutura 

semiesférica que leva o espectador a relacioná-los com algum elemento do espaço sideral, como 

um planeta, ou uma nave espacial, criando assim a atmosfera desejada logo no início da 

visitação, ou até mesmo atraindo esta atividade. Com isso, além da sua forma, estratégias 

arquitetônicas como a escolha de materiais e a iluminação, são favoráveis para trazer um ar 

tecnológico e contemporâneo. 

Por meio da pesquisa realizada, foi possível constatar a grande procura e utilidade que 

teve o planetário na cidade de Maringá, tendo em vista os dados referentes à antiga estrutura 

existente na UEM, que hoje encontra-se desativada. Pode-se perceber, que durante seus dez 

anos de funcionamento, foi amplamente utilizada por escolas municipais, estaduais, alunos de 

ensino superior e público em geral, trazendo cerca de dez mil espectadores em seu interior. 

Além disso, os outros planetários da região mostram-se amplamente utilizados, como é o caso 

do planetário FTD Digital Arena em Curitiba, o qual encontra-se bem conservado, sendo 

considerado atualmente como a melhor referência no Paraná. Em relação ao planetário de 

Londrina, que é o mais próximo da cidade de Maringá, apesar da grande procura, oferece 

segundo avaliações dos próprios visitantes, uma quantidade reduzida de sessões e deixa a 

desejar na manutenção de sua estrutura. 

Diante disso, constata-se que existe interesse e procura por esse tipo de atração por parte 

das instituições de ensino e comunidade em geral de Maringá.  Por outro lado também, há falta 

de estruturas próximas à região maringaense. Portanto, sendo uma das maiores cidades 

populacionais do Paraná, Maringá possui capacidade de abrigar um planetário fixo não só para 

a cidade, como também para os demais distritos da região, trazendo um impacto positivo para 

a área da educação e pesquisas científicas. 
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ABSTRACTRESUMO

  Simulando o céu em diferentes épocas do ano e mostrando alguns dos 
mistérios do espaço sideral, o planetário tem como objetivo principal, 
promover a Astronomia e educar os espectadores que o visitam. Podendo ser 
utilizado como instrumento colaborador no meio educativo, o planetário é 
considerado um espaço de educação não formal, sendo um local de 
aprendizado diferente de uma sala de aula convencional. O objetivo deste 
trabalho é analisar e compreender o tema arquitetônico denominado 
planetário, por meio de estudos de casos, onde inicialmente foram 
apresentados os planetários da região, com o intuito de compreender a 
dinâmica das estruturas existentes próximas à cidade de implantação. Por m, 
uma análise projetual de outras três obras correlatas foi realizada, a m de 
contribuir no desenvolvimento do estudo preliminar para implantação de um 
planetário em Maringá. Nesse estudo, constata-se que Maringá tem potencial 
para abrigar um planetário para a cidade e região, devido a grande procura 
pelas instituições de educação e interessados no universo da Astronomia.

  By simulating the sky at different times of the year and showing some of the 
mysteries of outer space, the planetarium has as its main objective, to promote 
Astronomy and educate the viewers who visit it. Being able to be used as a 
collaborating instrument in the educational environment, the planetarium is 
considered a space of non-formal education, being a place of learning different 
from a conventional classroom. The objective of this work is to analyze and 
understand the architectural theme called planetarium, by means of case studies, 
where initially the planetarium of the region were presented, in order to 
understand the dynamics of the existing structures near the city of implantation. 
Finally, a project analysis of three other related works was performed in order to 
contribute to the development of the preliminary study for the implantation of a 
planetarium in Maringá. In this study, it's found that Maringá has the potential to 
house a planetarium for the city and region, due to its great demand by 
educational institutions and those interested in the universe of Astronomy.

Palavras-chave: Astronomia, educação não formal. Keywords: Astronomy, non-formal education.



1. INTRODUÇÃO

As observações astronômicas estão presentes desde a antiguidade, segundo 

arqueólogos, quando algumas civilizações utilizavam dos astros observados no céu para se 

localizarem, medirem a passagem do tempo e até para preverem a melhor época para o 

plantio e a colheita. Hoje em dia, muitas pessoas ainda param para olhar para o céu noturno 

em busca do brilho das estrelas, mas em cidades grandes, pelo excesso de iluminação 

articial, acaba sendo difícil enxergar algo além da escuridão do céu.

A Astronomia é considerada a mais antiga das ciências, na qual o homem tem 

buscado expandir seus conhecimentos através de novas descobertas, e em razão dela, temos 

como resultado o avanço tecnológico. Além disso, o estudo da Astronomia inuencia diversas 

ciências como a Matemática, Física, Química, História, entre outras, colaborando para o 

desenvolvimento da sociedade.        

Como meio de divulgação cientíca, o planetário promove a Astronomia de modo 

interativo e dinâmico, ressaltando sua notoriedade desde os tempos remotos até os dias 

atuais, ampliando a visão de estudantes e visitantes sobre essa ciência.

Dito isso, o presente trabalho tem como objetivo relatar a importância que um 

planetário tem como meio de educação não formal aos visitantes, investigando a viabilidade 

de implantação na cidade de Maringá-PR. Desta forma, a pesquisa se desenvolve 

inicialmente apresentando estudos de prossionais da educação e da Astronomia, que 

comprovam esta relevância, seguida pela apresentação dos três planetários da região do 

estado do Paraná, Circus Stellarium, Planetário de Londrina e FTD Digital Arena, a m de 

compreender as estruturas existentes. Ao nal, visando uma contribuição para o estudo 

preliminar, foram realizadas análises projetuais das seguintes obras: Planetário Municipal 

Aristóteles Orsini, Planetário Galileo Galilei e Planetário do Rio Branco.



Planetário é um termo utilizado para designar tanto a edicação, como o equipamento 

projetivo, no qual este utiliza-se da cúpula hemisférica do edifício como uma tela, projetando 

os corpos celestes e sua disposição no céu (COSTA, 2014; MENDES DE ARAÚJO, 2010). O 

objetivo principal de um Planetário é educar, em princípio a astronomia, possibilitando 

apresentar o céu em qualquer época do tempo, de qualquer local da Terra ou até mesmo fora 

dela (BARRIO, 2002). Com isso, além de poder ser utilizado de modo informal na área de 

ensino, ele atrai um público de idades distintas por despertar uma curiosidade relacionada a 

nossa origem cósmica e o Universo, exibindo de forma dinâmica e interativa.

Sobre a representação de uma cúpula, na qual o observador se situa no seu 
interior, mesmo sendo relativamente fácil desenhar um céu imóvel sobre uma grande 
abóbada, surgem inúmeros problemas quando se planeja adotar o sistema de 
movimento, especialmente, porque deve ter dimensões muito amplas, se a vontade é a 
de observá-lo estando em seu interior. (BARRIO, 2010. p. 165)

O planetário não depende das condições climáticas para funcionar, visto que é 

resultado do conjunto de imagens projetadas em uma cúpula interna envolvendo 180³ de sua 

área superior interna, tornando-se uma espécie de cinema 360°, com efeitos sonoros ou 

musicais reproduzidos em amplicadores de som, arma Langhi e Nardi (2009).

Em resumo, planetários são salas de exibição, onde simuladores de céu 
desempenham seu papel com realismo, criando um ambiente de imersão. Além disso, 
também se caracterizam pelo uso de recursos de áudio, projeções móveis, vídeo de 
alta resolução e outros recursos audiovisuais. Tamanha tecnologia faz com que as 
projeções, cada vez mais, se aproximem de um espetáculo, sendo chamadas de 
apresentações, shows ou exposições. (MENDES DE ARAÚJO, 2010, p. 35-36)

2. PLANETÁRIO



A importância dos ambientes não formais para a aprendizagem de alunos e da 

sociedade em geral são apontadas em diversas pesquisas, pois esses locais proporcionam 

situações que não são vividas nas salas de aula, sendo encaradas de modo diferente para 

cada visitante (ROMANZINI e BATISTA, 2009).

Os autores Langhi e Nardi (2009) apud Curran (1990) ressaltam que além da 

Astronomia, o planetário promove a interdisciplinaridade, ao visitante ou aluno, com o Meio 

Ambiente, Biologia, Matemática, Poesia, Literatura, Mitologia, História, Artes, Estudos Sociais 

e calendários, exibindo o vínculo entre cultura e céu, as variadas crenças de povos primitivos e 

distintas visualizações que tinham do céu em locais diferentes da superfície terrestre, gerando 

discussões relacionadas às maneiras de contar o tempo de cada civilização e suas associações 

com o movimento da Terra e dos astros visíveis, enriquecendo os conteúdos escolares e 

promovendo um ensino motivador.

Cada vez mais o planeta Terra exige uma compreensão sosticada da ciência e da 

tecnologia, e por outro lado, as pessoas se importam cada vez menos com ele. A solução para 

essa crise do analfabetismo cientíco se inicia nas escolas, onde a criança tem o primeiro 

contato com a ciência e suas opiniões são formadas pela primeira vez. Dessa forma, a 

aplicação da astronomia encoraja o entusiasmo pelos métodos e descobertas da ciência no 

geral (FRANKNOI, 1995).

Os planetários não deveriam funcionar apenas como momentos de lazer ou 
como rápidas sessões de cultura cientíca, mas também como parceiros na formação 
continuada em ensino de Astronomia para os professores dos Ensinos Fundamental e 
Médio, promovendo cursos, distribuição de materiais didáticos e o atendimento local e 
regional, dirigindo-se pessoalmente até as escolas, em uma somatória de esforços de 
modo a atingir todo o País. (LANGHI, NARDI, 2009. p. 231)

2.1 EDUCAÇÃO NÃO FORMAL EM 
PLANETÁRIOS

O autor Langhi (2004) aput Franknoi (1995) declara que além do incentivo ao estudo 

da ciência, diversas habilidades são desenvolvidas através do estudo da astronomia, como a 

melhora na capacidade mental, podendo ser tanto para cálculos matemáticos quanto na 

comunicação e imaginação, entre outras.

Dierking (2005) salienta que os Museus, Centros de Ciências e outros 
ambientes que fogem do convencional das salas de aulas, são os centros da revolução 
da aprendizagem. Isso porque esses ambientes apresentam características diferentes 
das que encontramos nas escolas. Quando os visitantes chegam a esses lugares, 
encontram um local diferente do seu cotidiano, e ao interagirem com os objetos e 
atividades oferecidos por esses ambientes expõem sua vontade de conhecer e 
aprender mais sobre algo. (ROMANZINI, BATISTA, 2009, p. 23, apud DIERKING, 
2005)



2.2 PLANETÁRIOS DA REGIÃO

2.2.1 Circus Stellarium (Maringá-PR)

Figura 2 - Projeto para o planetário (2009).
Fonte: http://planetario-uem.blogspot.com/2009/12/
o-planetario-circus-stellarium.html (Acesso: Abril, 2020)

De acordo com a Assessoria de 

Comunicação Social da Universidade 

Estadual de Maringá - UEM, o Circus 

Stellarium, idealizado por Marcos Cesar 

Danhoni Neves, do Departamento de Física, 

foi um planetário móvel que teve início em 

2003 e seu fechamento em 2013. O projeto 

foi nanciado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico - 

CNPq com o total de R$40.000,00.

Nesses dez anos de funcionamento, recebeu cerca de dez mil visitantes, entre eles, 

estudantes e professores das redes municipal e estadual, do ensino superior e público em 

geral, atraídos pelo meio astronômico. Também foi utilizado pelo Corpo de Bombeiros que 

realizou um curso de orientação por meio de referenciais astronômicos noturnos. Constatou-

se que em uma semana, sessenta sessões foram realizadas com mais de um mil e quinhentos 

alunos do Ensino Fundamental.

O planetário, de pequeno porte, foi 

construído sob uma armação metálica, com um 

diâmetro de 6m e área de 30m², e seu 

fechamento em lona. Em 2009, o CNPq 

nanciou um projeto arquitetônico para um 

planetário xo do Circus Stellarium, porém, o 

projeto que tinha orçamento de R$300.000,00 

não foi executado. Após dois anos, um novo 

projetor foi adquirido com recursos do CNPq, que 

possibilitava a projeção de mais de dez mil 

estrelas, mas necessitava de uma cúpula com 

mais de 7m de diâmetro para a exibição. Com 

i s s o ,  e s s e  n o v o  p ro j e t o r  que  c u s t ou 

R$200.000,00 nunca foi utilizado, e atualmente 

se encontra encaixotado e o planetário 

desmontado.

Figura 1 - Planetário Circus Stellarium (2016).
Fonte: http://planetario-uem.blogspot.com/2016/02/planetario-
publico-da-uem-alguns-poucos.html (Acesso: Abril, 2020)

2.2.2 Planetário de Londrina (Londrina-PR)

Figura 4 - Projetor BS 3200a.
Fonte: http://www.uel.br/cce/mct/planetario/portal/
pages/o-planetario.php (Acesso: Abril, 2020)

Figura 3 - Planetário de Londrina.
Fonte: http://www.uel.br/cce/mct/planetario/portal/pages/o-
planetario.php (Acesso: Abril, 2020)

O Planetário de Londrina foi o 24° 

planetário do Brasil, e é um projeto de 

Extensão da Universidade Estadual de 

Londrina – UEL, inicialmente idealizado 

pelos professores Cleiton Joni Benetti Lattari 

e Rute Helena Trevisan. O projeto xo do 

planetário foi construído pela Prefeitura 

Municipal de Londrina em 1992 e reformado 

em 2005. Porém, permaneceu desativado 

por treze anos por conta da falta do projetor.

Trata-se de uma construção de alvenaria com 232m² e diâmetro de 16m, possuindo um 

teto abobadado de 6,10m de altura. A cúpula de projeção, com diâmetro de 8m, tem a 

capacidade máxima para até quarenta e três pessoas. Seu projetor óptico-mecânico é um 

modelo BS 3200a, fabricado pela Gambato – Construzione per Astronomia. Os assentos são 

reclináveis permitindo uma visão geral das imagens reproduzidas pelo projetor na tela semi-

esférica.

O planetário funciona de segunda a sexta-

feira nos períodos matutino e vespertino e as sessões 

são cobradas referentes ao tipo de instituição que o 

visita. São diversos documentários exibidos em sua 

programação, sendo alguns abertos ao público, 

podendo ser cobrada a sessão ou não. Mesmo com 

os avisos publicados no site do planetário sobre 

horários e datas de funcionamento, no site de 

avaliações de pontos turísticos Tripadvisor, 

encontram-se reclamações referentes às poucas 

sessões ofertadas, datas de abertura e a falta de 

manutenção da edicação.



2.2.3 FTD Digital Arena (Curitiba-PR)

O planetário FTD Digital Arena, 

localizado no campus da PUCPR na cidade 

de Curitiba, foi projetado pelo Grupo 

Marista em parceria com a Editora FTD em 

tecnologia educativa, para ser utilizado 

como planetário e também como cinema 

estereoscópico de alta denição. Foi 

inaugurado em 2013, com o objetivo de 

revolucionar as aulas de Educação Básica, 

do ensino superior e promover a pesquisa 

e o entretenimento.

Suas sessões durante a semana são 

abertas somente às escolas, e apenas aos 

sábados  ao público. As avaliações postadas no 

site Tripadvisor, elogiam o local por ser 

tecnológico e  possuir interação 4D com o 

público, com grande procura para visitação em 

sua região. A FTD Digital Arena possui diversos 

lmes educacionais tanto para a educação 

infantil quanto para o ensino médio, podendo 

realizar aulas interativas com possibilidade de 

avaliação do conteúdo em tempo real, por 

meio de um controle também interativo.

Figura 5 - Planetário FTD Digital Arena.
Fonte: https://www.pucpr.br/ftd-digital-arena/a-ftd-
digital-arena/ (Acesso: Abril, 2020)

A edicação possui uma área de 980m², com uma cúpula de 14m de diâmetro e 

capacidade para cento e vinte pessoas. As poltronas são interativas com um sistema vibratório 

e de reclinação para uma melhor observação da tela projetada. A projeção consiste por quatro 

projetores digitais especiais de alta performance, desenvolvidos pelas empresas norte-

americanas OmnisLux e Skykan, permitindo uma imersão de 360°.

Figura 6 - Sala de Projeção.
Fonte: https://www.pucpr.br/ftd-digital-arena/a-ftd-
digital-arena/ (Acesso: Abril, 2020)



O Planetário Municipal Professor 

Aristóteles Orsini, também conhecido como 

Planetário do Ibirapuera, surgiu como um 

projeto do então governador Lucas Nogueira 

Garcez para que este fosse um marco 

arquitetônico do IV Centenário da Cidade de 

São Paulo, na década de 1950, tendo o projeto 

realizado pelos arquitetos Roberto Goulart 

Tibau, Eduardo Corona e Antonio Carlos 

Pitombo e a construção nalizada em 1957. O 

planetário funcionou por quatro décadas até o 

3.1 PLANETÁRIO MUNICIPAL PROFESSOR 
ARISTÓTELES ORSINI

3. ANÁLISE DE PROJETOS

Figura 7 - Mapa da Localização.
Fonte: Google Maps (Acesso: Abril, 2020. Editado pela autora)

seu fechamento, e em 2003, os arquitetos Paulo Faccio e Pedro Dias desenvolveram um

projeto de restauração para a reabertura do edifício instalado no Parque Ibirapuera, que

aconteceu no ano de 2016.

3.1.1 Análise Funcional

O planetário semienterrado, com área total de 1.797,12m², tem seu acesso via uma 

rampa que mergulha suavemente até o térreo da edicação. Sua planta térrea tem acesso 

direto às salas administrativas, recepção, banheiros públicos, depósito, almoxarifado e para a 

cúpula central onde se encontra a sala de projeção. A escada e o elevador levam diretamente 

ao mezanino, que foi adicionado no projeto de restauração para abrigar as exposições do 

planetário.

Figura 8 - Planta Baixa Térreo (0,00).
Fonte: Faccio Arquitetura

Figura 8 - Planta Baixa Mezanino (2,70).
Fonte: Faccio Arquitetura



3.1.2 Análise Técnica

Figura 10 - Corte do Planetário.
Fonte: Faccio Arquitetura

Os arquitetos adequaram o projeto original com a retirada de uma parte do aterro no 

entorno da edicação, para proporcionar ventilação e iluminação naturais às áreas de 

circulação e demais ambientes do planetário.

No total, o edifício é composto por 

duas cúpulas: a interna em concreto 

armado de 20 metros de diâmetro e a 

externa em arco abatido com raios 

variáveis em cambotas de madeira, 

tabuado e revestimento de alumínio. 

Porém, durante o projeto de restauro, foi 

adicionada uma segunda cúpula interna de 

18 metros de diâmetro, construída em 

chapa perfurada de alumínio estruturado, 

capacitando o ajuste do novo projetor. Além 

das cúpulas de concreto, o projeto se 

sustenta em estruturas de madeira com 

fechamento. A sala de projeção possui 270 

poltronas e um projetor digital Star Master 

ZMP, da empresa alemã Carl Zeiss-Jena.
Figura 11 - Projetor Star Master ZMP.
Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/planetario-do-ibirapuera
-reabre-faz-sucesso-em-sao-paulo-18658618 (Acesso: Abril, 2020)

3.1.3 Análise Estética

A arquitetura do planetário é um representativo da arquitetura moderna brasileira, 

integrando com as outras edicações do Parque Ibirapuera, e seu tom amarelo com as folhas 

de alumínio na cobertura da cúpula, chamam a atenção em meio ao verde das árvores ao 

redor.

Sua forma é singular: uma cúpula semiesférica e semienterrada com uma marquise se 

sobressaindo do acesso principal, convidando o público à parte interna. Em seu interior, o 

revestimento de madeira traz conforto aos olhos, se estendendo até as paredes internas da 

sala de projeção. Seus materiais de acabamento foram renovados, buscando soluções 

técnicas e inovadoras para associar a ambientes com presença da tecnologia. A iluminação 

cenográca foi muito utilizada no projeto para valorizar as estruturas de madeira, de concreto 

e a volumosidade das cúpulas, como pode-se observar na gura 13.

Figura 12 - Planetário Prof. Aristóteles Orsini.
Fonte: Faccio Arquitetura

Figura 13 - Interior do Planetário.
Fonte: Faccio Arquitetura



3.2 PLANETÁRIO GALILEO GALILEI

O Planetário Galileo Galilei se encontra 

dentro do Parque Três de Febrero, no bairro do 

Palermo em Buenos Aires-AR. Ele foi criado por 

iniciativa do conselheiro socialista José Luis 

Pena e do secretário de Cultura do município 

Dr. Aldo Armando Cocca em 1958, com 

projeto do arquiteto Enrique Jan, sendo 

nalizado sua construção em 1966. Figura 14 - Mapa da Localização.
Fonte: Google Maps (Acesso: Abril, 2020. Editado pela autora)

3.2.1 Análise Funcional

O edifício possui cinco pavimentos e seis escadas, congurando em três partes 

principais: a esplanada de acesso, uma área para exposição no primeiro pavimento e a sala 

circular do planetário, formada por uma série de três cúpulas semiesféricas.

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

no seu entorno. A esplanada de acesso congura-se a uma ponte sobre um espelho d'água 

que leva até o hall de entrada. Ambas as plantas de nível térreo e primeiro pavimento são de 

forma triangular, no hall encontram-se: a bilheteria, o guarda volumes, uma escada helicoidal 

para funcionários que possui acesso a todos os níveis e as escadas nas três extremidades da 

planta que dão acesso ao primeiro pavimento, onde situa-se a área de exposição. O segundo 

pavimento, possui uma sala circular com 20 metros de diâmetro e 280 assentos, coberta por 

uma cúpula hemisférica. As áreas administrativas se encontram no primeiro subsolo, 

juntamente com uma biblioteca especializada, e no segundo subsolo localizam-se a casa de 

máquinas e salas de depósito, sendo estes pavimentos com planta de forma hexagonal.

Figura 15 - Planta Baixa Térreo (+0,30m).
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-
planetario-galileo-galilei-enrique-jan (Acesso: Abril, 2020)

Figura 16 - Planta Baixa 1 Pav. (+3,80m).
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-
planetario-galileo-galilei-enrique-jan (Acesso: Abril, 2020)

Figura 17 - Planta Baixa 2 Pav. (+7,14m).
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-
planetario-galileo-galilei-enrique-jan (Acesso: Abril, 2020)

Figura 18 - Planta Baixa 1 Subsolo (-4,20m).
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-
planetario-galileo-galilei-enrique-jan (Acesso: Abril, 2020)

Figura 19 - Planta Baixa 2 Subsolo (-8,20m).
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-
planetario-galileo-galilei-enrique-jan (Acesso: Abril, 2020)



3.2.2 Análise Técnica

As estruturas do planetário são em concreto, sendo uma delas o conjunto formado 

pelas três pernas da calota esférica que levam o edifício do chão, e se encontram entre a sala 

de projeções e a sala de exposição até a parte externa da edicação. Acima delas, um anel 

totalmente envidraçado circunda o edifício, coroado por uma grande cúpula de 960 painéis 

de concreto pré-moldado de 23 metros de diâmetro. Sua cúpula interna de 20 metros de 

diâmetro é composta por folhas de alumínio perfuradas e pintadas de branco que funcionam 

como uma tela de projeção.

O projetor atual é do modelo japonês MEGASTAR-IIA, que mostra aproximadamente 

um milhão de estrelas em relação ao planetário convencional. Este equipamento é o primeiro 

do mundo a adotar lâmpadas de LED, substituindo as lâmpadas anteriores. Seu sistema digital 

Sky-Skan e software Digital Sky 2, em conjunto com o projetor, oferecem uma experiência com 

imagens de alta resolução que cobrem toda a cúpula.

Figura 20 - Corte do Planetário.
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arqui
tetura-planetario-galileo-galilei-enrique-jan (Acesso: Abril, 2020)

3.2.3 Análise Estética

Situado dentro do Parque do Palermo, o planetário que lembra o planeta Saturno, pelo 

seu formato esférico com um anel o rodeando, possui uma arquitetura única, que se destaca 

com a projeção de sua imagem no lago ao lado e em meio às árvores em seu redor. O anel 

envidraçado do primeiro pavimento, traz uma transparência à edicação, integrando o 

ambiente interno com o externo e possibilitando uma sensação de dinâmica nos visitantes. Sua 

cúpula hemisférica possui um sistema de iluminação composto por lâmpadas LED, destacando 

o perl geométrico durante o período noturno.

Figura 22 - Planetário Galileo Galilei.
Fonte: https://planetario.buenosaires.gob.ar/themes/
planetario/tour/Planetario.html (Acesso: Abril, 2020)

Figura 21 - Projetor MEGASTAR-IIA.
Fonte: https://planetario.buenosaires.gob.ar/themes/planetario/
tour/Planetario.html (Acesso: Abril, 2020)

Figura 23 - Planetário Galileo Galilei no período noturno.
Fonte: http://www.wikiwand.com/es/Planetario_Galileo_Galilei 
(Acesso: Abril, 2020)



3.3 PLANETÁRIO RIO BRANCO

O projeto dos arquitetos baianos, 

Gustavo Argollo, Gustavo Martins e Marcos 

Dornelles dos Santos, Planetário Rio Branco, foi 

vencedor do concurso público de 2009 no 

estado do Acre. Ele foi elaborado para a cidade 

de Rio Branco, e a área escolhida para sua 

implantação foi o Parque do Tucumã. O local 

da implantação funcionava como uma lagoa 

de tratamento de esgoto do conjunto 

Universitário, e após sua desativação, 

permaneceu sem uso, apenas espalhando o 

reexo da vegetação do seu circuito.

Figura 24 - Mapa da Localização.
Fonte: Google Maps (Acesso: Abril, 2020. Editado pela autora)

3.3.1 Análise Funcional

Com a intenção de favorecer a acessibilidade, o programa de necessidades foi disposto 

em um único nível, no formato de uma planta simples e circular, implantada dentro do lago. O 

acesso ao local se dá por uma passarela que liga o passeio do parque à edicação. Ao chegar 

no foyer, o público tem acesso: à bilheteria conectada a um espaço de café, uma biblioteca, 

banheiros e a sala de projeção posicionada no centro da edicação. As outras áreas são para 

acesso de funcionários, sendo elas: as salas administrativas, sala de manutenção de ar 

condicionado, serviços, vestiário e uma sala técnica acessada pela sala de projeção.

O ponto de partida na criação 

projetual foi a superfície semiesférica da tela 

de projeção do planetário, representando 

para os espectadores a observação dos 

astros na abóboda celeste. Com isso, os 

arquitetos tiraram proveito da volumetria da 

sala de projeções para o restante da 

edicação.

Figura 25 - Planta Baixa.
Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-
riobranco-01/ (Acesso: Abril, 2020)

3.3.2 Análise Técnica

O planetário foi projetado sobre uma base em estrutura de concreto armado, e para 

uma construção rápida com menor geração de resíduos, foi dada a preferência na utilização 

de materiais de fácil montagem e estruturas pré-fabricadas. Sua estrutura geodésica é 

composta por uma série de barras metálicas conectadas de forma triangulada, formando 

uma superfície semiesférica, reduzindo o peso do próprio conjunto. A lona tensionada foi 

utilizada como fechamento da estrutura geodésica e para isso, foram selecionadas três tipos, 

nos quais em sua maior parte, possuem o revestimento translúcido de PVC próximas ao topo, 

onde algumas apresentam a transparência do silicone para incidência de luz direta. O 

fechamento utilizado para as paredes internas, foi feito no sistema de drywall, que consiste em 

paredes mais leves e de espessuras menores que as de alvenaria. Já as cúpulas interna e 

externa para a sala de projeções, foram executadas em gesso. Suas superfícies são 

sustentadas por uma estrutura de vigas curvas treliçadas, aliadas a pers metálicos, formando 

uma retícula envolvendo toda sua extensão.

Figura 26 - Fachadas e Cortes.
Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-riobranco-01/ (Acesso: Abril, 2020)



3.3.3 Análise Estética

Apesar da estrutura externa da geodésica ser relativamente simples, o efeito causado 

pela lona tensionada no interior da edicação, juntamente ao volume central esférico, remete 

simbolicamente a elementos do espaço sideral, proporcionando uma sensação inesperada ao 

espectador que adentra à edicação. A forma hemisférica, ainda resulta na beleza da forma 

curva, e as lonas tensionadas dão um diferencial para a estética arquitetônica do edifício.

Implantado sobre a lagoa no Parque do Tucumã, o planetário possui uma passarela 

curvilínea e esbelta, formato que segundo Le Corbusier, propicia ao observador em 

caminhada uma apreciação da qualidade espacial. A lagoa ainda serve como um espelho 

d'água reetindo a edicação, destacando-a no meio do parque. Ainda neste local, 

luminárias utuantes foram instaladas sobre a água, para iluminarem alguns pontos, como se 

fossem estrelas no céu, e a grande cúpula do planetário, representa um planeta iluminado.

Figura 27 - Interior do Planetário.
Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-
riobranco-01/ (Acesso: Abril, 2020)

Figura 28 - Planetário no período noturno.
Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-
riobranco-01/ (Acesso: Abril, 2020)



O planetário é um ambiente que contribui para a aprendizagem dos espectadores, 

tanto para estudantes, agregando o conteúdo que já foi ou será aprendido em sala de aula, 

quanto para a comunidade, apresentando-se como uma estrutura encantadora que incentiva 

o estudo da ciência. É um espaço onde se pode trabalhar em conjunto com a educação 

escolar, trazendo um ambiente diferente de uma sala de aula convencional. Além disso, pode 

desenvolver melhoria na capacidade mental dos visitantes, tornando-o um bom potencial a 

ser explorado, como um espaço de educação não-formal.

A arquitetura da edicação tem grande importância, pelo fato de ser o primeiro contato 

que o visitante tem com o planetário. Em sua maioria, os planetários possuem uma estrutura 

semiesférica que leva o espectador a relacioná-los com algum elemento do espaço sideral, 

como um planeta, ou uma nave espacial, criando assim a atmosfera desejada logo no início 

da visitação, ou até mesmo atraindo esta atividade. Com isso, além da sua forma, estratégias 

arquitetônicas como a escolha de materiais e a iluminação, são favoráveis para trazer um ar 

tecnológico e contemporâneo.

Por meio da pesquisa realizada, foi possível constatar a grande procura e utilidade que 

teve o planetário na cidade de Maringá, tendo em vista os dados referentes à antiga estrutura 

existente na UEM, que hoje encontra-se desativada. Pode-se perceber, que durante seus dez 

anos de funcionamento, foi amplamente utilizada por escolas municipais, estaduais, alunos de 

ensino superior e público em geral, trazendo cerca de dez mil espectadores em seu interior. 

Além disso, os outros planetários da região mostram-se amplamente utilizados, como é o caso 

do planetário FTD Digital Arena em Curitiba, o qual encontra-se bem conservado, sendo 

considerado atualmente como a melhor referência no Paraná. Em relação ao planetário de 

Londrina, que é o mais próximo da cidade de Maringá, apesar da grande procura, oferece 

segundo avaliações dos próprios visitantes, uma quantidade reduzida de sessões e deixa a 

desejar na manutenção de sua estrutura.

Diante disso, constata-se que existe interesse e procura por esse tipo de atração por 

parte das instituições de ensino e comunidade em geral de Maringá.  Por outro lado também, 

há falta de estruturas próximas à região maringaense. Portanto, sendo uma das maiores 

cidades populacionais do Paraná, Maringá possui capacidade de abrigar um planetário xo 

não só para a cidade, como também para os demais distritos da região, trazendo um impacto 

positivo para a área da educação e pesquisas cientícas.
4. CONCLUSÃO



415-416

Possuem duas linhas de transporte 
coletivo (415-416) que levam do centro 
da cidade até o Conjunto Residencial 
Cidade Alta, contendo um ponto de 
ônibus em frente ao terreno. As ciclovias 
vão do centro até o início da Avenida 
Carmem Miranda.

Os pontos turísticos são grandes 
responsáveis pelo desenvolvimento 
social e econômico, e os pontos de 
Maringá se concentram apenas na 
região central. O Planetário situado na 
região sudeste da cidade, ajudará no 
desenvolvimento econômico dessa 
área, como os pequenos comerciantes.

As cidades vizinhas possuem fácil 
acesso utilizando as vias externas da 
cidade, evitando o uxo intenso de 
veículos dos centros urbanos. Atrativo 
para as escolas das cidades vizinhas.

PONTOS TURÍSTICOS

CIDADES VIZINHAS

O local escolhido para a implantação 
do Planetário foi a zona sudeste de 
Maringá, no qual possui uma carência 
de equipamentos culturais. E por se 
tratar de um Planetário e Observatório, 
há uma necessidade de ser implantado 
em uma região afastada dos centros 
urbanos para evitar a poluição 
luminosa. 

LOCALIZAÇÃO

MOBILIDADE URBANA

5. DIRETRIZES PROJETUAIS



N

TERRENO

O terreno está localizado na Avenida Carmem Miranda,  3001, no Conjunto 

Residencial Cidade Alta. Este bairro possui em sua maioria residências e comércio disposto na 

avenida. 
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CONCEITO/PARTIDO

O conceito utilizado foi a ideia de galáxia, que é um grande conjunto de estrelas, gás e 

poeira, que se mantém unidos por atração gravitacional mútua. 

O partido se deu através do desenvolvimento do traçado da Galáxia NGC 6814, no 

qual sua forma em espiral e o círculo da fonte luminosa central originam nas três principais 

partes do planetário, a praça externa, a praça de observação e o a edicação que abriga os 

ambientes internos.

PROPOSTA FINALGaláxia NGC 6814

CONTORNO



 VOLUMETRIA

6. PLANETÁRIO DE MARINGÁ
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PEDRA HIJAU

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURA EM CONCRETO
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1. Cúpula de concreto armado com isolamento acústico
2. Cúpula de alumínio perfurado
3. Estrutura metálica para sustentação da cúpula de alumínio
4. Piso revestido com carpete cinza mesclado
5. Viga de concreto
6. Sanca para iluminação
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6.1 IMAGENS INTERNAS 























6.2 IMAGENS EXTERNAS 





















ARCHDAILY. Clássicos da Arquitetura: Planetário Galileo Galilei / Enrique Jan. Disponível 
em: < https://www.archdaily.com.br/br/799775/classicos-da-arquitetura-planetario-galileo-galilei-
enrique-jan>. Acesso em: 18 abr. 2020.

BARRIO, Juan Bernardino Marques. A Investigação Educativa em Astronomia: Os Planetários 
como espaço de Ensino-aprendizagem. In LONGHINI, Marcos Daniel. Educação em Astronomia: 
Experiências e Contribuições para a Prática Pedagógica. Ed. Átomo. Campinas/SP, 2010, p. 159-
177.

CONCURSOS DE PROJETO. Concurso – Planetário Rio Branco – Acre – 1° lugar. Disponível 
em: <https://concursosdeprojeto.org/2009/06/17/planetario-riobranco-01/>. Acesso em: 19 abr. 
2020.

COSTA, José Roberto de Vasconcelos. O que é mesmo um planetário?. Revista Planetária, 
Goiânia, v. 0, 2013.

FACCIO ARQUITETURA. Planetário do Ibirapuera. Disponível em: 
<http://www.faccioarquitetura.com.br/planetario/>. Acesso em: 18 abr. 2020.

FRANKNOI, Andrew. Universe At Your Fingertips: An Astronomy Activity and Resource 
Notebook. San Francisco: 1995, 764p.

LANGHI, R. Um estudo exploratório para a inserção da Astronomia na formação de 
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Dissertação (Mestrado em Educação para a 
Ciência) – Faculdade de Ciências, UNESP, Bauru, 2004

LANGHI, R.; NARDI, R. Ensino de Ciências Naturais e a formação de Professores: 
Potencialidades do ensino não formal de Astronomia. In: NARDI, Roberto (Org.) Ensino de 
Ciências e Matemática I: Temas sobre Formação de Professores. São Paulo: Cultura Acadêmica-
UNESP, 2009a. p.225-241.

MENDES DE ARAÚJO, Naelton. Os Planetários e suas Relações interinstitucionais no Mundo 
Virtual. Rio de Janeiro/RJ. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Programa de Educação, Gestão e Difusão em Biociências: 2010.

MODERNA BUENOS AIRES. Planetário Galileo Galilei. Disponível em: 
<https://www.modernabuenosaires.org/obras/20s-a-70s/planetario-galileo-galilei>. Acesso em: 18 
abr. 2020.

NEVES, Marcos. A situação do planetário “Circus Stellarium” da UEM. Disponível em: 
<http://planetario-uem.blogspot.com/2016/02/a-situacao-do-planetario-circus.html>. Acesso em: 08 
abr. 2020.

REFERÊNCIAS

NEVES, Marcos. Planetário público da UEM: alguns poucos homens bons.... Disponível em: 
<http://planetario-uem.blogspot.com/2016/02/planetario-publico-da-uem-alguns-poucos.html>. 
Acesso em: 08 abr. 2020.

NEVES, Marcos. O planetário “Circus Stellarium”. Disponível em: < http://planetario-
uem.blogspot.com/2009/12/o-planetario-circus-stellarium.html>. Acesso em: 08 abr. 2020.

NEVES, Marcos. Planetários “Circus Stellarium” recebe novo projetor. Disponível em: 
<http://planetario-uem.blogspot.com/2011/08/planetario-circus-stellarium-recebe.html>. Acesso em: 
08 abr. 2020.

NOTÍCIAS UEM. Picadeiro das estrelas. Disponível em: 
<http://www.noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=341&catid=58&Ite
mid=101>. Acesso em: 08 abr. 2020.

PUC PARANÁ. FTD Digital Arena. Disponível em: < https://www.pucpr.br/ftd-digital-arena/a-ftd-
digital-arena/>. Acesso em: 08 abr. 2020.

PUC PARANÁ. Educacional. Disponível em: < https://www.pucpr.br/ftd-digital-
arena/educacional/>. Acesso em: 08 abr. 2020.

REVISTA UFO. Londrina recebe 24° planetário do Brasil. Disponível em: 
<https://ufo.com.br/noticias/londrina-recebe-24-planetario-do-brasil>. Acesso em: 08 abr. 2020.

REVISTA 5% ARQUITETURA + ARTE. As cúpulas do Planetário. Disponível em: 
<http://revista5.arquitetonica.com/index.php/magazine-1/arquitetura/as-cupulas-do-planetario>. 
Acesso em: 18 abr. 2020.

ROMANZINI, J.; BATISTA, I.L.. Os Planetários como Ambientes Não-Formais para o Ensino 
de Ciências. In: VII ENPEC – ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS. Florianópolis. Nov. 2009.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Planetário de Londrina. Disponível em: 
<http://www.uel.br/cce/mct/planetario/portal/pages/o-planetario.php>. Acesso em: 08 abr. 2020.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52

