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Câmara escura
Na atividade da semana,
o Casa de Ideias ensina a
montar uma câmara escura
pequena.

Sobre
As descobertas da câmara escura surgiram em
diversas regiões. Datadas entre os séculos XI,
pelo árabe Alhazem, até as anotações feita pelo
artista Leonardo Da Vinci, publicadas em 1797.

A câmara escura é um instrumento óptico,
constituído por uma caixa escura com uma
pequena abertura, por onde a luz externa entra e
transmite a imagem para a parede oposta,
porém de maneira invertida.

A inversão da imagem na câmara escura se deve
ao percurso retilíneo dos raios luminosos, ou
seja, os raios que entram em linha reta pela
parte de cima do objeto refletirão na parte de
baixo, e vice-versa.
Um exemplo de câmara escura seria uma sala de
cinema, onde as paredes são escuras, uma delas
com uma tela para receber a imagem emitida
pela parede oposta.

As câmeras fotográficas e câmaras escuras
possuem muitas semelhanças, pois partem do
mesmo princípio. A diferença é que as máquinas
fotográficas capturam as imagens, ou seja,
batem fotos. E dependendo do tamanho do furo,
ou diafragma (lente), a imagem pode ficar nítida
ou borrada.
Veja adiante como fazer uma câmara escura.
Mas atenção: a ATIVIDADE DEVE SER FEITA COM
SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

Materiais:
• Alfinete ou agulha de costura
(ou outro objeto que possa
perfurar, como uma ponta de
lápis);
• Tesoura;
• Cola;
• Caixa de papelão pequena;
• Papel cartão preto;
• Papel vegetal;

• Fita isolante preta

Produção:
Escolha um dos lados da caixa para fazer o furo. O
lado oposto ao furo refletirá a imagem;
Na caixa da imagem, o lado que está marcado pelo
círculo vermelho será para o orifício, e o que está
marcado pelo círculo verde será o lado que
refletirá a imagem;
Recorte o papel cartão preto e cole no lado que
será feito o furo. Logo após, cole a fita isolante
pela lateral, impedindo que a luz passe pelas
brechas da caixa e do papel;
A perfuração deve ser centralizada;

Fig.: 1
Fig.: 2

Fig.: 4
Fi
g.
:
3

Fig.: 1

Na parte oposta ao furo,
fixe o papel vegetal na
caixa, e, em seguida,
passe a fita isolante entre
a caixa e o papel vegetal
para evitar entrada de
luz.
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Dica:
Para conseguir visualizar a imagem,
aponte a câmara para o ambiente
externo bem iluminado. Em seguida,
deixe o ambiente interno escuro,
fechando as cortinas, por exemplo.
Verá que a imagem será refletida, mas
a nitidez dependerá do orifício. Quanto
menor a abertura mais nítido.
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