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1. RESUMO 

A arquitetura dos observatórios no Ocidente possui debate antigo, remontando ao 

século XVII. Os observatórios astronômicos já fizeram parte dos ideais progressistas 

dos países, tendo como objetivo ampliar a produção de conhecimento que pudesse 

servir às ciências e à sociedade, provendo serviços tais como observações 

astronômicas, hora certa, meteorologia, observações geofísicas, divulgação científica, 

dentre outros. Considerando esta importância, as tipologias arquitetônicas dos 

observatórios brasileiros são analisadas neste trabalho – desde o Brasil Colônia até o 

período atual – identificando o que as condiciona em seu tipo com base na análise de 

estilo arquitetônico, configuração formal, localização, tamanho e desenvolvimento dos 

equipamentos de observação, dentre outras caraterísticas passíveis de análise e 

influência na forma arquitetônica, associado ao momento histórico corrente durante a 

construção destes edifícios. 

2. INTRODUÇÃO 

Edificações com intuito astronômico têm sido realizadas desde a antiguidade, em 

diversos locais do planeta. No Brasil, a jornada na observação astronômica iniciou 

enquanto o país ainda era Colônia, sendo pioneiro nesses estudos na América Latina. 

O interesse na astronomia ressurgiu após a fundação do Observatório Nacional (Rio 

de Janeiro, 1827) o que alavancou a construção de novos observatórios no país. 

Embora esse tipo de arquitetura possua um caráter marcante – definido por sua 

função - e que parece não sofrer grandes alterações no tempo a produção bibliográfica 

direcionada ao tema é escassa.  

A arquitetura para fins astronômicos não é um tema novo. Já no século XVII, o 

polímata espanhol Joannes Caramuel de Lobkowitz (1606-82) buscou definir uma 

“arquitetura astronômica” como sendo aquela que confere ao arquiteto o 

conhecimento necessário para projetar observatórios apropriados ao trabalho do 

astrônomo. De acordo com Lobkowitz (1679 in MORALES, 2012) essa é uma nova 

ciência, preocupada com a construção de edificações de modo que possam ser 

utilizadas para observações astronômicas. Mas, se o contexto europeu conserva 

testemunhos dessas “arquiteturas astronômicas” construídas ao longo de muitos 

séculos, no caso brasileiro são poucas as contribuições, ao menos até o início do 

século XIX. Como se verá, somente a partir de meados do século passado observa-

se um aumento de investimentos e crescimento de infraestrutura relacionada à 
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observação astronômica no país, gerando um aumento de observatórios profissionais 

e amadores construídos, ampliando assim o campo de atuação para arquitetos. 

3. OBJETIVOS 

A partir da análise de 19 observatórios públicos brasileiros, edificados desde o 

Brasil Colônia até 2015, conhecer a tipologia arquitetônica e a implantação desses 

edifícios, contribuindo, assim, para diminuir a escassez de dados no tema e contribuir 

para a qualidade dos observatórios que possam vir a ser construídos futuramente. 

4. METODOLOGIA 

A partir de edifícios citados em referencial bibliográfico, foram selecionados 19 

observatórios brasileiros que se mostraram interessantes para a análise tipológica 

pretendida – com foco em observatórios públicos e universitários, a fim de facilitar o 

contato direto e a obtenção de dados para elaboração de fichas técnicas 

(especialmente desenhos e plantas dos observatórios). 

A análise tipológica foi guiada por parâmetros usados por Waumans (2013), 

(época, forma, função, localização) e demais fatores que pudessem estar ligados ou 

influenciar a arquitetura dos observatórios. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Panorama histórico do observatório no Ocidente 

Para melhor compreensão da história da astronomia no Ocidente, McCluskey 

(2010) a divide em quatro períodos: mundo clássico (Grécia Antiga, período 

helenístico e Roma); astronomia árabe e islâmica; astronomia medieval; e a 

astronomia moderna, (Renascença até meados do século XX). 

Cotte, Fauque e Ruggles (2010) afirmam que os primeiros grandes 

observatórios astronômicos voltados a estudos científicos no Ocidente foram 

construídos por volta do século XVII e eram financiados pelos poderosos reinos 

europeus, utilizando os novos avanços tecnológicos da área e trazendo cientistas de 

toda a Europa com o crucial objetivo de prover melhorias nas navegações 

transoceânicas, agrimensura, localizações geográficas, dentre outros.  

No século XIX, os observatórios ganharam popularidade e foram construídos 

na maioria das mais significativas cidades europeias e com o crescente uso do 
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telescópio ótico, essas edificações receberam o formato da cúpula para acomodação 

desse instrumento.  

Nas primeiras décadas do século XX houve um decréscimo na construção 

desses edifícios, que foi acentuado pelas guerras mundiais e pela crise econômica de 

1929. Depois de 1945, a maioria das instituições passaram a compartilhar telescópios, 

reduzindo seus custos de construção e manutenção. 

5.2. Panorama Histórico dos observatórios astronômicos no Brasil 

A observação astronômica com fins científicos no Brasil iniciou-se no período 

colonial durante a dominação holandesa no nordeste do país. Segundo Matsuura 

(2010), o conde Maurício de Nassau trouxe consigo artistas e cientistas, que eram 

mantidos sob sua custódia e recebiam condições para o desenvolvimento de suas 

atividades em território nacional. 

Em 1639 foi inaugurado, sobre o telhado da primeira residência do Conde, um 

observatório para que o astrônomo alemão da corte de Nassau, Jorge Marcgrave 

(1610-1644), pudesse realizar suas observações, dando ao Brasil o pioneirismo na 

observação astronômica no Ocidente. Porém, construção desabou no ano de 1640. 

Somente em 1827, com a fundação do Observatório Nacional (ON) no Rio de 

Janeiro, o país voltaria a se inserir nessa área do conhecimento científico. De acordo 

com Rodrigues (2012), o surgimento de instituições similares em outros países latino-

americanos tinha como objetivo institucionalizar e cultivar o amplo conjunto de 

conhecimentos das ciências da natureza.  

Porém, apenas após a metade século XX o número de observatórios brasileiros 

cresceu significativamente, o que é notado por Rodrigues (2012), que relaciona esse 

incremento ao aumento dos processos de industrialização e urbanização, bem como 

a criação de cursos universitários voltados à ciência nessa área a partir da década de 

1950. 

Rodrigues (2012) relata que, na década de 1990, o Brasil aderiu aos consórcios 

Gemini e Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR) para realizar 

observações em locais privilegiados (como o Chile), passando a compartilhar o tempo 

de uso desses telescópios com a comunidade científica dos países parceiros. 

Atualmente, o país encontra-se em processo de inserção no European Southern 
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Observatory (ESO), organização intergovernamental de ciência e tecnologia cujo foco 

é a concepção, construção e uso de observatórios astronômicos terrestres de ponta.  

Na mesma área também há projetos puramente nacionais, como o Projeto 

IMPACTON - ON/MCTI, iniciativa do Observatório Nacional, cujo objetivo é operar um 

observatório dedicado à pesquisa de pequenos corpos no Sistema Solar. 

5.3. Tipologia 

Segundo Waumans (2013), os tipos em arquitetura são ambíguos, não 

havendo uma definição geral clara e aceita de tipo e não tão raramente surgem 

contradições. Sendo assim, o principal foco será na configuração formal destas 

edificações. 

 

Figura 1 - Representação gráfica dos conjuntos arquitetônicos de observatórios 

proposta por Waumans (2013). Fonte: WAUMANS, 2013, p. 110. 

 

O autor sintetiza graficamente diversos tipos de observatórios (situados em sua 

maioria no hemisfério norte), buscando facilitar o entendimento dos arranjos 

estabelecidos entre os elementos funcionais dos edifícios (Figura 1), a saber: Torre, 

Cúpula Central, Cúpulas Descentralizadas, Divisão Completa, Funções na Cúpula, 

Divisão Quente/Frio e ainda a Exceção (para observatórios que não se encaixem nos 

tipos propostos). 
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TABELA 1 - QUADRO DE OBSERVATÓRIOS ASTRONÔMICOS NO BRASIL 

OBRA DATA LOCAL TIPO ILUSTRAÇÕES 

1.Observatório 
no telhado da 
residência do 
Conde de 
Nassau 

1633-34 Centro 
histórico de 
Recife/PE 

 

Torre 

 

   

2.Observatório 
da Torre 
Malakoff  

1855  Centro 
histórico de 
Recife, PE 

Torre 

 

     

3.Observatório 
do Valongo 

1881 Centro do 
Rio de 
Janeiro, RJ 

Cúpula 
central 

 

  

4.Observatório 
Astronômico da 
UFRGS 

1908 Centro de 
Porto Alegre, 
RG 

Torre 

 

  

5.Observatório 
Nacional – 
Equatorial 
Cooke (32 cm) 

1921 Localizado 
em área 
arborizada 
(MAST) no 
Rio de 
Janeiro, RJ 

Exceção 

 

    

6.Observatório 
Astronômico da 
Escola de Minas 

1926 Centro 
histórico de 
Ouro Preto, 
na UFOP, 
MG 

Cúpulas 
descentrali
zadas 

    

7.Observatório 
do Parque 
CIENTEC 
(edifício 8) 

1942 No Parque 
CIENTEC, 
São Paulo, 
SP 

Divisão 
quente/frio 

 

   

8.Observatório 
Astronômico da 
UEPG 

1958 Implantado 
em parque, 
Ponta 
Grossa, PR. 

Divisão 
quente/frio 

  

9.Observatório 
Abrahão de 
Moraes 

1972 Em parque, 
Valinhos, SP 

Torre 

 

           

10.Observatório 
Municipal de 
Americana 

1985 No Jardim 
Botânico de 
Americana, 
SP 

Cúpula 
central 
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11.Observatório 
Dietrich Schiel 

1986 Cidade 
Universitária 
da USP 
(arborizada), 
São Paulo, 
SP 

Cúpula 
central 

 

    

12.Observatório 
Municipal de 
Diadema 

1992 Centro da 
Cidade de 
Diadema, 
SP 

Torre 
 

       

13.Observatório 
Municipal de 
Piracicaba 

1992 Piracicaba, 
SP 

Cúpula 
central 

   

14.Rádio 
Observatório 
Espacial do 
Nordeste – 
ROEN 

1993 Na Caatinga, 
Tupuiu, CE 

Exceção 

   

15.Observatório 
Astronômico 
Anwar Damha 

2003 Presidente 
Prudente, 
SP. 

Cúpulas 
descentrali
zadas 

Em parque   

16.Observatório 
Astronômico da 
UFSC 

2005 Cidade 
universitária, 
Santa 
Catarina, SC 

Cúpula 
central 

 

        

17.Observatório 
Astronômico da 
Universidade de 
Brasília  

2006 Em Parque, 
Brasília 

Cúpula 
central 

 

       

18.Observatório 
do Parque 
Tecnológico de 
Itaipu 

2009 Parque 
Tecnológico 
de Itaipu, 
Itaipu, PR 

Cúpulas 
descentrali
zadas 

 

  

19.Observatório 
Astronômico do 
Sertão de 
Itaparica 

2010 Caatinga, 
Itacuruba, 
PE 

Divisão 
quente/frio 

 

  

 

Tabela 1 – Quadro de Observatórios Astronômicos coletados para estudo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Implantação e localização 

Como os instrumentos de observação são sensíveis a luminosidade e 

vibrações, percebe-se que a maioria dos edifícios estudados estão inseridos em 

terrenos com arborização em seu entorno ou em locais de relevo mais alto. A 

vegetação pode funcionar como amortecedora de impactos e diminuidora de 

temperatura, o que faz com que muitos observatórios sejam localizados em 

parques ou em jardins botânicos. A verticalidade de alguns desses edifícios pode 

ser explicada pela vantagem da altura sobre os demais edifícios urbanos, 

desobstruindo o campo de observação.  

No início do século XX, com o aumento da urbanização, a poluição 

luminosa passou a afetar a qualidade das observações, forçando a adoção de 

novas áreas para transferência de antigos ou implantação de novos 

observatórios, como parques, jardins botânicos ou cidades universitárias – locais 

nos quais a poluição luminosa é menor e os impactos são reduzidos pela 

vegetação. Um exemplo é o Observatório de São Paulo, cuja construção foi 

finalizada em 1912 mas que teve que ser transferida para outro local a partir do 

crescimento da poluição luminosa na década de 1920. O sítio foi escolhido no 

Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) e ali um novo observatório foi 

construído em 1942, dando origem ao atualmente conhecido como Parque de 

Ciência e Tecnologia da USP (Parque CIENTEC). O mesmo problema foi 

enfrentado no Rio de Janeiro pelo Observatório Nacional (1827), que transferiu 

suas instalações para o novo Campus (São Cristóvão) em 1921. 

A partir dos dados coletados, pode-se inferir que os demais observatórios 

já foram implantados em locais cuidadosamente escolhidos. Isso possibilitou 

maior variedade tipológica, considerando que não mais necessitavam estar 

erigidos sobre torres para superar a altura dos edifícios vizinhos na cidade, 

surgindo assim observatórios com cúpulas descentralizadas, em separação 

quente/frio, cúpula central e exceções tipológicas. 

6.2. Forma 

A cúpula é o resultado geométrico mais lógico ao encapsular o telescópio, 

pois este passa a ter liberdade rotacional em dois eixos (WAUMANS, 2013). 
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Apenas quando não são realizadas observações óticas - como é o caso do Rádio 

Observatório Espacial do Nordeste (ROEN, 1993) e do Observatório no Telhado 

da Residência do Conde de Nassau (Recife, 1639) - nota-se ausência total de 

cúpula. 

Há algumas mudanças no tipo que podem ser notadas a partir da 

evolução dos equipamentos de observação, como nos casos do Observatório no 

Telhado da Residência do Conde de Nassau e no da Torre Malakoff (tabela 1). 

No primeiro, a estrutura em forma de torre é suficiente para abrigar apenas o 

quadrante, sem anexos; já no segundo nota-se que, além da sala de observação, 

há outros pavimentos nos quais são abrigadas outras funções e também possui 

uma cúpula giratória de aço encapsulando o telescópio. No tempo transcorrido 

entre a construção desses dois observatórios houve a ampliação do uso do 

telescópio ótico, fator que influenciou a tipologia dos observatórios no Ocidente, 

incluindo em seu programa a cúpula giratória.  

Também é importante ressaltar que, como afirma Rossi (1966), a noção 

de estética e de beleza de um povo ou local também faz parte da questão 

tipológica. O Observatório no Telhado da Residência do Conde de Nassau segue 

o padrão da arquitetura colonial, comum no Brasil no período de sua construção; 

já a Torre Malakoff é, segundo Bevilacqua (2013), uma réplica de uma torre russa 

de igual nome. 

Ainda sob o ponto de vista da linguagem arquitetônica, o Observatório 

Astronômico da UFRGS surgiu no ápice do movimento Art-Nouveau em Porto 

Alegre e possui, como afirma Bevilacqua (2013 apud LEITE, 1986), um balanço 

estético de evidente influência da arquitetura belga contemporânea. O 

Observatório do Parque CIENTEC, projeto desenvolvido pelo engenheiro Alypio 

Leme de Oliveira, foi desenhado de acordo com o estilo Art-Déco segundo 

Massambani e Mantovani (2003).  

Nota-se que a partir do Observatório da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), inaugurado em 1958, o estilo arquitetônico se torna o 

international style em oposição ao ecletismo do período anterior. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivou-se conhecer a tipologia arquitetônica de observatórios 

astronômicos e os fatores que condicionaram seu aparecimento em território 

brasileiro, bem como estudar aspectos espaciais e formais relacionados com a 

época e o local em que foram implantados.  

As pretendidas análises foram realizadas a partir de 19 edifícios 

selecionados para estudo, demonstrando que a evolução do tipo dessas 

edificações está diretamente ligada à sua localização e às mudanças 

socioeconômicas e históricas (como a urbanização) bem como ao movimento 

artístico corrente no momento de construção de cada edificação em particular. 

Com isso, buscou-se contribuir com pesquisas acadêmicas ou profissionais 

futuras que busquem maiores conhecimentos nesta área específica da produção 

arquitetônica.  
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