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Introdução

Desde os primórdios da historia humana, dos 
primeiros caçadores e coletores, até as civilizações 
clássicas e atuais, o homem sempre demonstrou um 
grande interesse pelo Universo e seus mistérios. Desse 
interesse e de algumas necessidades práticas, como a 
navegação, surgiu a Astronomia, ciência que estuda o 
cosmos e suas leis. A astronomia foi determinante para o 
sucesso de grandes empreitadas da humanidade, como as 
grandes navegações do século XVI, que só foram 
possíveis graças criação de um sistema de navegação 
baseado na orientação pelas estrelas e na medida das 
coordenadas astronômicas. Medidas essas, que só foram 
possíveis graças à invenção de instrumentos como os 
quadrantes e astrolábios.

Tais instrumentos, apesar de atualmente obsoletos, 
ainda encontram utilidade para iniciantes e educadores 
que trabalham conteúdos de Astronomia nos cursos de 
Ciências, Geografia e Física no ensino fundamental e 
médio.

Apesar de despertar bastante a curiosidade, a 
divulgação da Astronomia, principalmente nas escolas, é 
prejudicada pela falta de material ou instrumentos que 
favoreçam experiências como localização de astros ou 
observações de alguns corpos celestes. O principal 
empecilho que dificulta o uso de tais materiais em sala de 
aula ou nos primeiros contatos com a Astronomia é a 
falta de conhecimento sobre quais equipamentos são 
necessários, como usá-los, assim como, o custo na 
aquisição desses equipamentos. 

Para suprir tal necessidade, este trabalho tem como 
objetivo apresentar métodos de construção de um 
quadrante e de um telescópio refrator (luneta) utilizando 
para isso materiais acessíveis, de fácil manuseio e,
principalmente, de baixo custo. A construção dos 
equipamentos aqui descritos foi apresentada tanto nas 
exposições itinerantes referentes às comemorações do 
ano internacional da astronomia, quanto para professores 
interessados. 

Materiais e Métodos

A. Construção de um Quadrante

O quadrante é um equipamento cuja finalidade é 
medir a altura dos astros (distância angular entre o 
horizonte e o astro). Um quadrante consiste em um 
quarto de circunferência graduada, além de um fio 
prumado usado na medição. Ao mirarmos um astro com 
o quadrante, automaticamente a angulação vai sendo 
marcada com auxílio do fio de prumo.

Esse equipamento é útil, pois permite as primeiras 
observações a um determinado astro, sabendo sua 
localização. Além disso, podemos utilizar este 
instrumento para localizar a latitude e longitude locais.

 Neste trabalho confeccionamos um quadrante 
utilizando os seguintes materiais: ¼ de círculo feito de 
compensado, barbante, um peso, um prego e um pedaço 
de tubo. As medições do quadrante poderão ser 
impressas no link http://www.anos-
luz.pro.br/quadranteima/quad705.jpg (Fig. 1) [1]. A 
escala do quadrante após ser impressa, foi recortada e 
colada na peça de compensado. A seguir, o peso foi 
fixado a uma extremidade do barbante (fio de prumo), 
que por sua vez foi amarrado ao prego fixado no 
quadrante. Ao lado correspondente a 90º fixamos o tubo 
que servirá de mira.

Para medir a altura angular de um astro, apontamos o 
quadrante e observamos através do tubo. A abertura 
angular marcada pelo barbante corresponderá à altura 
angular do astro. Para saber que astro você está 
observando com base nas informações coletadas com o 
quadrante, basta comparar suas medições com os dados 
de uma tabela disponibilizada pelo Observatório 
Nacional. [2]

B. Construção de uma luneta astronômica

A luneta é um telescópio refrator, ou seja, se utiliza 
basicamente de lentes em seu sistema óptico. Ela foi 
utilizada na observação do céu primeiramente por Galileu 



em 1609, e emprega uma lente objetiva na extremidade 
de um tubo pela qual os raios são coletados, e por uma 
lente ocular na outra extremidade, onde observamos os 
objetos. “A luneta astronômica consiste em uma 
combinação de duas lentes convergentes. Assim, as 
regras usadas para formação de imagem através de lentes 
são todas aplicáveis neste sistema.” [3]

Um refrator comum (luneta) é vantajoso por ser 
portátil, ter pouca massa e exigir pouca manutenção. 
Uma luneta sempre foi objeto de consumo de crianças, 
iniciantes na astronomia, professores ou alunos. Ao 
contrário do que se pensa o procedimento para sua 
construção se dá de forma bastante simples, além de 
podermos utilizar materiais alternativos, como veremos a 
seguir.

Existem diversos modelos de como construir uma 
luneta disponíveis na internet, alguns bastante 
interessantes, como uma réplica da luneta de Kepler [4] e 
a luneta com lupas como lentes, entretanto, por possuir o 
melhor projeto do ponto de vista técnico e pedagógico, 
além de componentes baratos e facilmente disponíveis no 
comércio, optou-se por um modelo construído com lentes 
de óculos [5]. Na tabela 1 encontramos a lista de 
materiais utilizados na construção da luneta e na figura 2
uma descrição básica de sua montagem.

  É importante que o interior dos tubos ED e GF 
sejam pintados com a tinta spray de modo a absorver o 
excesso de luz dentro da luneta. Após montada, a 
imagem será gerada a 4 ou 5 cm atrás lente ocular e caso 
queira dobrar o aumento da luneta basta encaixar outro 
monóculo ao que já existe.

É importante atentar para o perigo de se olhar o sol 
diretamente com a luneta, pois danos irreparáveis 
poderão ser causados à sua visão.

Resultados e Discussão

Os instrumentos propostos foram construídos e 
testados com sucesso no Campus da Unidade Acadêmica 
de Garanhuns (UAG). O quadrante apresenta uma 
razoável precisão, sendo suficiente para se executar as 
medições necessárias para a localização e confirmação de 
astro a ser observado.

A luneta astronômica também passou por testes de 
experimentação e se revelou um instrumento de fácil 
manuseio e utilização, desde que em parceria com o
quadrante, pois não conta com buscadora auxiliar. É 
interessante reiterar também que ambos os experimentos
chamaram bastante atenção do público estudantil que se 
encontrava presente e que, com isso, pretende-se 
implementar a divulgação desses instrumentos, bem 
como capacitar professores e estudantes em seu uso.
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Tabela 1.  Lista de materiais necessários à construção da luneta. Alguns itens receberam notação, de modo a facilitar o entendimento nos 
passos de montagem.

Figura 1. Representação do quadrante. [1]   Figura 2. Representação dos materiais e suas respectivas notações. [5]

Notação Quantidade Material
A 1 1 Luva de esgoto de 2” (50mm)
B 1 1 Lente incolor de óculos de 1 grau positivo
C 1 1 Disco de cartolina preta com 50mm de diâmetro com furo interno de 20mm

DE 70 cm 70 cm de tubo de esgoto de 2” (50mm)
FG 70 cm 70 cm de tubo de esgoto de 1½” (40mm)
H 1 1 Luva simples de esgoto de 1 ½ (40mm)
II’ 1 1 Bucha de redução 40x32 mm
J 2 2 Monóculos de fotografia
L 1 1 Plug de esgoto de 2” (50mm)

1 1 Lata de tinta spray fosco
1 1 Rolo de esparadrapo
- Vaselina
1 1 Caixa durapoxi ou similar


