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Introdução

O Sol, festejado pelos primeiros humanos, venerado 
como deus pelas principais civilizações da antiguidade e 
pesquisado por milênios, é uma enorme fornalha movida 
a fusão nuclear e possui uma idade aproximada de 4,5 
bilhões de anos, estando localizado a uma distância 
média de 150 milhões de quilômetros de nós, ou 8 
minutos luz da Terra. 

O Sol possui a maior massa do Sistema Solar, 
contendo cerca de 98% de toda a massa do sistema e 
tendo uma magnitude aparente de -26, sendo a estrela de 
maior brilho no céu e a fonte de energia direta ou indireta 
de toda a vida da Terra.

Ele chama bastante a curiosidade de estudantes, 
professores e pessoas em geral, que desejam observá-lo e 
aprender mais sobre ele por meios observacionais, 
conhecendo e visualizando as manchas escuras em sua 
superfície, apreciando um eclipse solar ou aprendendo a 
determinar o tempo através dele. 

Entretanto costumeiramente tais observações de 
cunho altamente didático não são realizadas por falta de 
conhecimento sobre métodos seguros de observação que 
evitem olhar diretamente para o Sol. Para se realizar uma 
observação solar com segurança, o instrumento mais 
recomendado é a câmera escura de orifício, que funciona 
por projeção e se pode construir com materiais 
alternativos. Serão então, apresensentadas maneiras se 
construir e utilizar esses equipamentos para observação 
solar com segurança e com baixo custo. Este instrumento 
esta sendo usado no projeto de extensão intitulado: A 
Unidade Acadêmica de Garanhuns no Ano Internacional 
da Astronomia.

Materiais e Métodos

A. Construção e uso da câmera escura

Uma câmera escura, além de permitir observação do 
disco solar, permite que se façam algumas medições e 
determinações importantes na Astronomia. Pode-se, por 
exemplo, calcular a eclíptica solar. Pode-se também, 
utilizando conhecimentos básicos de geometria e 

utilizando a distância da Terra ao Sol, calcular o diâmetro 
solar. 

A câmera escura de orifício consiste em uma caixa 
preta (essa caixa preta pode ser uma sala escurecida), 
com um anteparo branco, onde se utiliza cartolina, papel 
manteiga, vegetal ou qualquer material plano e branco. 
Na frente dessa caixa é feito um pequeno orifício por 
onde a luz deve passar e ser projetada no anteparo. Um 
modelo mais simplificado, entretanto com uma imagem 
com menos contraste, consiste em se usar apenas um 
pedaço de cartolina com um orifício e outra cartolina 
branca como anteparo, o pouco contraste é justificado 
pela iluminação ambiente que é demasiadamente alta por 
causa do Sol. [1]

Para se obter imagens nítidas do disco solar, o 
anteparo deve se localizar a uma distancia de cerca de 
500 vezes maior que o diâmetro do orifício, alias, vale 
citar que o orifício pode ser substituído por um pequeno 
espelho plano, que deve ser posicionado em um angulo 
de 45° em relação a base da câmera, para que os raios 
solares sejam refletidos de maneira perpendicular ao 
anteparo e a imagem se forme corretamente. No caso do 
uso de um espelho plano, a distância do anteparo deve 
ser igual a 500 vezes sua área. Em alguns modelos que 
usam espelhos, coloca-se entre um espelho e o anteparo 
um pedaço de cartolina com um orifício para ajudar a 
formar uma imagem de maior qualidade, com maior 
nitidez, onde o diâmetro adequado do orifício é descrito 
por fórmula prática específica. [2]

Outra questão fundamental é referente ao diâmetro do 
orifício e sua influência no diâmetro das imagens 
geradas, “O diâmetro dessas imagens praticamente 
independe do tamanho do orifício. O diâmetro mede 
aproximadamente um centésimo da distância que separa 
o orifício do anteparo. Portanto, se imaginarmos um 
orifício distante cerca de 2 m do local onde aparece a 
imagem do Sol, esta imagem terá diâmetro de 
aproximadamente 2 cm. Como a potência luminosa que 
atravessa o orifício depende da área do orifício, orifícios 
com dimensões diferentes, posicionados à mesma 
distância de um anteparo, conjugarão imagens com 



aproximadamente o mesmo diâmetro, todavia, com 
diferentes brilhos.” [3]

B. Observação do Sol, de eclipses e contagem de 
Manchas Escuras

A primeira aplicação desejável de uma câmera escura 
é a observação do disco solar. Isso pode ser facilmente 
obtido após a confecção do instrumento. Para realizar a 
observação solar basta apontar a câmera escura para o 
sol, utilizando a sombra do instrumento como guia, de 
forma a não olhar diretamente para os raios solares, pois 
é perigoso para a visão. Uma vez apontada, basta olhar 
para o anteparo e se verá uma imagem nítida do disco 
solar. A maioria das pessoas que constroem um 
instrumento desses tem por objetivo observar eclipses 
solares. Para se observar um eclipse solar se procede da 
mesma maneira a observação do disco solar em um dia 
comum, podendo-se ver o disco solar ser ocultado de 
maneira bastante clara e agradável. Outra aplicação 
bastante interessante e pouco explorada é a observação 
das manchas Solares. O procedimento mais uma vez é 
semelhante aos anteriores, entretanto é desejável uma 
câmera escura que propicie uma imagem maior, ou a 
utilização de lupas para aumentar a imagem já projetada. 
Pode-se ainda fazer um controle estatístico das manchas 
solares observadas e comparar os resultados com o de 
outros observadores. [4]

C. Traçando a Eclíptica

Outra aplicação da câmara escura consiste na 
visualização gráfica da eclíptica. A eclíptica é definida 
como uma circunferência imaginária correspondente à 
trajetória aparente do Sol na esfera celeste. O primeiro 
passo é apontar a câmera escura para o Sol de tal forma 
que se possa observar o disco solar de maneira clara no 
anteparo branco. Feito isso, marcam-se as posições do 
Sol no céu. Para tanto, marca-se um ponto no centro da 
circunferência visível do Sol no anteparo, depois, repete-
se o procedimento em intervalos de tempo de 30 minutos, 
ou uma hora, ate o anoitecer. Ao fim dessas marcações, 
uma linha é traçada tal que passe por todos os pontos 
marcados no anteparo. Essa linha corresponderá 
aproximadamente à eclíptica!

D. Calculando o diâmetro solar

Sem dúvida a experiência mais interessante do ponto 
de vista pedagógico é a medição do diâmetro solar. Essa 
experiência tem muita importância no ensino de ciências, 
particularmente no ensino da geometria euclidiana. 
Entretanto o maior mérito que esse experimento traz é o 
incentivo a descoberta que promove aos alunos, que se 
motivam bastante ao calcular o diâmetro do distante sol.

Para se obter o diâmetro aproximado do sol deve-se 
primeiro medir a distância entre o orifício e o anteparo. 
Em seqüência, deve-se relacioná-la com a distância 
Terra-Sol, de cerca de 150.000.000 km, de maneira 
proporcional. Depois, observa-se o Sol com a câmera 
escura e se mede o diâmetro da imagem que foi projetada 
no anteparo. Assuma o valor do diâmetro Solar como X e 
construa uma regra de três com os valores de distância se 
relacionando entre si de maneira proporcional, o mesmo 
acontecendo com os diâmetros. A solução da equação de 
primeiro grau resultante é o valor do diâmetro solar. Um 
esquema simplificado das relações proporcionais entre as 
medidas é mostrado na figura 1. 

Resultados e Discussão

Os instrumentos propostos foram construídos e 
testados com sucesso no Campus da Unidade Acadêmica 
de Garanhuns (UAG). Esse dispositivo se demonstrou 
muito útil para utilização em apresentações e mesmo 
como material didático, devido a sua versatilidade e 
custos.
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Figura 1. Relações entre diâmetro solar e da imagem projetada na camera escura[3]


