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CONSTRUÇÃO DE UMA LUNETA ASTRONÔMICA COM MATERIAIS DE BAIXO 
CUSTO 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: 

CONSTRUÇÃO DE UMA LUNETA ASTRONÔMICA COM MATERIAIS DE BAIXO 
CUSTO 

 
 
RESUMO 
 
Este artigo apresenta um processo de construção de uma luneta astronômica 
utilizando materiais de baixo custo, bem como os conceitos físicos envolvidos nesta 
construção e todos os passos para a montagem, inclusive os valores gastos. O 
projeto que gerou este artigo – Laboratório de Ensino de Física – visa capacitar os 
discentes da FAP – Faculdade de Apucarana – a atender alunos de toda a 
comunidade e região visando difundir o ensino de física associando teoria e prática. 
 
Palavras-chave: Luneta. Materiais de baixo custo. Laboratório de ensino de física. 
Alunos. Comunidade. 
 

ABSTRACT 
 
This article presents a process of building an astronomical telescope using low cost 
materials and the physical concepts involved in it and all the steps in the assembly, 
including the amounts spent. The project that generated this article - Laboratory of 
Physics Teaching - aims to enable learners of FAP - Faculdade de Apucarana - to 
meet students from the entire community and region in order to spread the teaching 
of physics involving theory and practice. 
 
Keywords: Glass. Low-cost materials. Laboratory teaching of physics. Students. 
Community. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A construção de uma luneta astronômica é a continuidade de um projeto de 

extensão e ensino do curso de Licenciatura em Matemática com Ênfase em 
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Informática da FAP, que tem como proposta trabalhar com experimentos de física 

em laboratório próprio utilizando materiais de baixo custo. 

A física no ensino médio é trabalhada, em algumas escolas, apenas de 

forma teórica. Assim, o projeto visa difundir o ensino de física de uma maneira mais 

empírica. Como muitas escolas não possuem laboratório de física, o projeto tem o 

intuito de incentivar essas instituições a criar um laboratório de baixo custo com o 

auxílio dos discentes da FAP. 

Segundo o PCN (2000), atividades experimentais são indispensáveis no dia 

a dia das salas de aula para contribuir no desenvolvimento de competências e 

habilidades na Física, evitando que os conhecimentos científicos sejam uma 

verdade estabelecida e inquestionável, levando o aluno a observar situações e 

fenômenos que poderão envolver desafios, estimando, qualificando ou buscando 

soluções para problemas reais. 

 

METODOLOGIA 
 

Sob a orientação dos professores Danilo Capelari e José Ricardo dos 

Santos, os alunos do curso de Licenciatura em Matemática com ênfase em 

Informática iniciaram um estudo bibliográfico dos conceitos de óptica: fenômenos 

luminosos, reflexão e refração da luz, definição de lentes, classificação de lentes, 

estudo gráfico e analítico das lentes. Nessa fase, foram realizados encontros nos 

quais houve discussões da teoria estudada. A próxima etapa consistiu na construção 

da luneta e, neste momento, os alunos foram separados em equipes e, durante 

quatro semanas, buscaram materiais e executaram o projeto. Após a finalização, 

cada equipe elaborou um relatório no qual constam todos os passos para a 

execução da luneta, incluindo todos os custos. 

 

RELATO DE MONTAGEM E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Material utilizado 

Quantida
de descrição do material 

1 Luva simples branca de esgoto de (50 mm) 
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1 Lente transparente de óculos de 1 grau positivo 

1 Disco de cartolina preta (ou papel camurça preto) de 50mm de diâmetro, com 
furo interno de 20 mm de diâmetro. 

70 cm Tubo branco de esgoto de (50 mm) 

70 cm Tubo branco de esgoto  (40 mm) 

1 Luva simples branca de esgoto de (40 mm) 

1 Bucha de redução curta marrom de 40x32 mm 

2 Monóculo de fotografia 

1 Plug branco de esgoto de 2" 

1 Lata de tinta spray preto fosco 

1 Rolo de esparadrapo de aproximadamente 12mm de largura por 4,5 m de 
comprimento 

1 Uma lata pequena de vaselina em pasta 

1 Caixa pequena de durepoxe ou similar 

 

MONTAGEM 
 
 

 

Figura 1 – esquema de montagem 

 

Pinte as paredes internas dos tubos DE e FG com tinta spray preto fosco, 

mas antes de pintá-la coloque um anel de esparadrapo na extremidade E da parte 

interna do DE e outro anel de esparadrapo na extremidade externa F do tubo GF 

(figura 01). 

Depois de terminada esta pintura, retire os dois anéis de esparadrapo acima 

mencionados, pois eles estarão sujos de tinta. No lugar do anel que estava na 
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extremidade interna E, coloque tantos anéis sobrepostos de esparadrapo quantos 

forem necessários para que o tubo GF possa passar pela extremidade E do Tubo 

DE e deslizar dentro deste sem muito esforço.  

No lugar do anel de esparadrapo que estava na extremidade externa F, 

coloque tantos anéis de esparadrapos quantos forem necessários para que o tubo 

GF possa deslizar dentro do tubo ED sem precisar muito esforço, mas sem 

escorregar sozinho, se os tubos ficarem na vertical. Obviamente será necessário 

fazer a extremidade G, do tubo GF, entrar pela extremidade D, do tubo ED e sair 

pela extremidade E, e, então, verificar se eles deslizam suavemente sem muito 

esforço. Se necessário, coloque vaselina sobre os anéis de esparadrapo. 

 
Sequência de montagem  
 

Coloque o tubo FG dentro do tubo ED, conforme descrito no parágrafo 

anterior. Coloque estes tubos na vertical, com a extremidade D para cima. Sobre 

esta extremidade (D) coloque o disco de cartolina Preta (C). Se estiver usando papel 

camurça, coloque a parte preta para cima. A finalidade deste disco é diminuir a 

aberração cromática; este é o nome dado à dispersão da luz branca (mistura de 

todas as cores) após ela passar pela lente. Sem este disco (C) nem a Lua é visível. 

Faça um teste!  

Continuando a sequência de montagem, sobre o disco C coloque a lente 

(limpe-a bem) com o lado convexo para cima e, então, encaixe a luva A, conforme 

indicado na figura acima. É importante que o corte da extremidade D do tubo tenha 

sido feito perpendicularmente ao eixo do tubo DE. O monóculo J já está encaixado 

na bucha marrom II', é só encaixar a bucha na luva H e esta, por sua vez, encaixar 

na extremidade G do Tubo GF. 

Pronto, basta mirar e deslocar lentamente o tubo GF ao longo do tubo ED 

para obter a focalização e observar a vizinhança. A imagem se formará a uns 4 ou 5 

cm atrás da lente ocular, por isso não encoste o olho na ocular, e sim a uns 4 ou 

5cm atrás. Não se esqueça de que a imagem sairá invertida. A aproximação que 

esta luneta proporciona é igual à razão entre a distância focal da objetiva pela 

distância focal ocular, portanto: 100 cm / 4 cm = 25. 

A peça L da figura acima é um plug branco de esgoto de 2" e sua função é 

proteger a lente quando a luneta estiver fora de uso. 



Revista F@pciência, Apucarana – PR, ISSN 1984-2333, v.8, n.9 p.83 – 88, 2011 
 

87 

CUSTOS ENVOLVIDOS NO PROJETO 

Material Custo (em R$) 

Materiais listados acima R$26.10 

1 lente esférica incolor de óculos de 1 

grau positivo 
R$ 10,00 

 
 

Custo para fazer o suporte para a luneta (opcional) 

1 lata de tinta preto fosco R$ 11,00 

1 suporte com regulagem de altura R$ 30,00 

Custo total para fazer a luneta e o 
suporte 

R$ 77,10 

 

Obs.: os materiais utilizados no projeto foram adquiridos pelos valores 

mencionados acima, porém, muitos deles podem ser reutilizados, não gerando 

custos para o projeto. 

 
CONCLUSÃO 

 

A utilização do método experimental pode contribuir para aproximar o ensino 

com a própria estrutura da Física, que é basicamente experimental. O experimento 

passa a ser um instrumento para a compreensão dos conceitos, leis e teorias. Deste 

ponto de vista, pode-se afirmar que o ensino experimental amplia a possibilidade de 

interação professor-aluno e aluno-objeto, na perspectiva de se obter eficiência no 

processo de ensino-aprendizagem (BARBOSA et al, 1999). 

A Luneta Astronômica é uma demonstração interessante da aplicação 

prática de conceitos de lentes observados no cotidiano. Sua utilização em sala de 

aula pode ser feita em conjunto à aula teórica, não sendo necessária uma discussão 

aprofundada, mas uma análise qualitativa dos resultados para uma ilustração das 

imagens obtidas por um sistema óptico. 
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Figura 2 – Grupo de alunos com os professores 
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