
PINHOLE

Para todas as idades

Até uma hora para montagem



Materiais 
1 lata com tampa metálica
1 cartolina preta
1 latinha de refrigerante
1 agulha pequena
1 prego grosso
Martelo
Fita isolanteFita isolante
Estilete 



Construindo a Pinhole

1 - Faça um furo no centro da lata com 
cuidado para não amassar.

2 -  Amasse o interior da lata com o 
martelo para deixar a superfície interna 
lisa de modo que não interfira na foto. Se 
preferir use uma lixa.

3 -  Para que o interior da câmera fique 
escuro recorte uma faixa da cartolina que 
caiba exatamente no interior da lata.
Outra possibilidade é pintar o interior da 
lata com spray preto!



4 - Faça um corte com o estilete na 
cartolina exatamente na altura do furo 
que você fez anteriormente na lata. 
Fixe a cartolina dentro da lata.

5 - Recorte também um círculo para 
cobrir a base e tampa da lata.

6 - Para fazer a lente da câmera corte 
um quadrado de 3,5cmx3,5cm da 
latinha de refrigerante. É importante
que esse quadrado seja de um 
tamanho que permita a fixação na 
câmera.

7 - Faça um pequeno furo com a 
agulha no cento do alumínio. Fique 
atento para que a agulha não passe 
por completo, o furo deve ter apenas 
o diâmetro da ponta da agulha.



8 - Raspe a chapinha com a ponta da 
tesoura até que fique liso. Se preferir, 
use uma lixa.

9 - Prenda a chapinha na lata com a 
fita isolante. Certifique-se de que o 
furinho da chapinha está no centro do 
furo da lata.
Use um pedaço de fita isolante para Use um pedaço de fita isolante para 
fazer o obturador da sua câmera, ou 
seja, o controle de entrada de luz. 
Dobre um das pontas da fita para 
facilitar na hora de abrir e fechar o 
obturado.

Como fotografar com esta câmera

EmEm um ambiente escuro ou com luz vermelha específica para laboratório 
fotográfico, para o papel não queimar, recorte o papel fotográfico em um retângulo 
de 13cm cumprimento por 7cm de altura. Insira o papel dentro da lata com a parte 
brilhosa voltada para a entrada de luz. Feche a lata com a tampinha. Posicione a 
câmera de modo que o lado da lente, ou seja, do furinho, esteja apontando para o 
objeto ou cena que deseja fotografar. Perceba a quantidade de luz que está sendo 
refle- tida no objeto, antes mesmo de abrir a fita isolante que serve de obturador.
PPara fotografias na luz do sol, por exemplo, recomenda-se deixar o obturador 
aberto durante 5 segundos, tempo ideal para a luz entrar na câmera e imprimir no 
papel fotográfico a imagem. No caso de fotos na sombra o obturador deve 
permanecer aberto por cerca de 15 segundos.

OO que define o tempo em que o obturador ficará aberto é a quantidade de luz no 
ambiente, o tamanho do furo para entrada de luz e a distância do papel fotográfico 
em relação ao furo no interior da câme- ra(lente). Câmeras com latas maiores do 
que a de extrato de tomate, como por exemplo, a de leite em pó, o papel ficará mais 
longe do furo da lente. Quanto maior essa distância maior deverá ser o tempo de 
exposição à luz. A lata de leite precisa de aproximadamente 1 minuto nas 
fotografias feitas no sol e 3 minutos na sombra. Vale ressaltar que este é um 
tempotempo médio, pois pode haver variações como tons de pele, cor do fundo e entre 
outras.




