
A ASTROFOTOGRAFIA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A ASTRONOMIA 
 

Nilson S. Santos 
 

A grande maioria dos astrônomos, amadores e profissionais, aponta seus 

telescópios e câmeras para o céu e capturam imagens surpreendentes de tudo que 

encontram, seja para análise ou pela simples intenção de registrar belas imagens que o 

espaço nos oferece. Além disso, é possível estudar a origem e evolução do universo. Por 

exemplo, a galáxia de Andrômeda (M31) está a aproximadamente 2,5 milhões de anos-

luz da Terra, ou seja, na verdade estamos visualizando como era a galáxia há 2,5 

milhões de anos atrás. O Big Bang, teoria científica aceita atualmente como a 

explicação do surgimento do universo, foi descrita a partir de fotografias que 

mostravam que o Universo está em expansão. 

É importante destacar algumas realizações e praticantes dessa fantástica forma 

de observar o Universo. Lewis M. Rutherford (1816-1892) que construiu em 1864 o 

primeiro telescópio fotográfico com o principal objetivo de obter imagens astronômicas. 

De 1874 a 1882 foram realizadas as primeiras tentativas de se detectar a paralaxe solar e 

consequentemente determinar a distancia da Terra ao Sol, se baseando em vários 

registros fotográficos dos trânsitos de Vênus. Em 1881 na França, M. Jansen utilizou 

um telescópio com 500 mm de abertura e fotografou o cometa Tebbut. Ele conseguiu 

registrar uma cauda com aproximadamente 2,5° de comprimento constituindo um 

grande avanço para a época. Na descoberta e estudos de nebulosas e da própria Via 

Láctea, citamos Paul Henry, Prosper Henry (os irmãos Henry) e E. E. Barnard, cujas 

várias astrofotografias realizadas mostraram as chamadas nebulosas absorção, gigantes 

nuvens de poeira e gás que absorvem grande parte da luz incidente. Começamos a ver 

que tais astrofotografias já estavam contribuindo para o avanço da Astrofísica. William 

Huggins (1824-1910) fotografou a estrela α da constelação de Lira (Estrela Vega) e na 

imagem, era possível identificar duas linhas espectrais associadas ao hidrogênio. Pois 

bem, dentre outros avanços para a astronomia ainda podemos citar a descoberta do ciclo 

de atividade solar (as manchas solares), da estrutura espiral de várias nebulosas, que 

depois perceberam que elas eram outras galáxias com estruturas parecidas com a da 

nossa e ainda temos numerosas astrofotografias que tem um importante papel em 

estudos relacionados à Astrometria e Fotometria. Então, à medida que o estudo do 

espaço e as técnicas fotográficas avançam, observatórios e telescópios orbitais 



conseguem fotos com cada vez mais resolução a vastas distâncias, propiciando o avanço 

da astronomia em geral. 

Atualmente, a astrofotografia é relativamente simples de ser praticada. Com um 

telescópio caseiro, uma simples câmera digital (ou webcam) e um software para dar 

uma melhor resolução à imagem, é possível obter fotos das crateras lunares. Uma 

análise da foto nos permite, conhecendo princípios básicos da óptica geométrica fazer 

um mapeamento do local, calculando distâncias, profundidade e largura das crateras. 

Esta é apenas uma das varias aplicações da astrofotografia. 

Apesar da facilidade com que pode ser praticada, é necessário conseguir um 

adaptador que se encaixe perfeitamente à ocular do telescópio e à máquina digital. Um 

adaptador como esse possui um custo relativamente alto. Uma boa alternativa é 

confeccionar o próprio adaptador que, entre outras, apresenta vantagens de baixo custo e 

o de poder apresentar um encaixe perfeito da máquina ao telescópio. 

 

HISTÓRICO 

Em 1969 Williard Boyle e George E.Smith da A&T Bell Labs inventaram o 

CCD, abreviatura de Charge Coupled Device, ou dispositivo acoplado por carga. 

Usado inicialmente nos grandes observatórios ele permitia medidas fotométricas de 

qualidade e rapidez na obtenção de imagens. Iniciava-se ai uma nova era na astronomia. 

Rapidamente desenvolveu-se a arquitetura e os softwares que permitiram sua rápida 

expansão. O primeiro CCD comercial aparece em 1974. Pouco depois é hora do CMOS 

(complementary metal-oxide-semiconductor ou semicondutor metal-óxido 

complementar) entrar em cena e barateando os custos de fabricação iniciar a 

popularização da imagem digital. Vislumbrando o futuro aparecem firmas dispostas a 

apostar nessa tecnologia e as câmeras CCD refrigeradas para amadores começam a ser 

fabricadas. 

Sonhos distantes devido aos altos custos, softwares específicos, montagens mais 

precisas e muito onerosas mantém o filme soberano. Nenhum CCD podia rivalizar com 

a área coberta, facilidade de obtenção da imagem e resolução, com o velho e confiável 

filme.Nesse mesmo tempo as pequenas Web Cams aparecem, inicialmente como 

curiosidade de “micreiro” depois como ferramenta de fotografar Planetas, Sol e Lua. 

Novos softwares permitem o tratamento de imagens antes só possíveis com sondas 

espaciais. A novidade trouxe espanto e entusiasmo. Em imagens planetárias eram 

melhores do que o filme, mas para grandes campos o filme era melhor.No final dos anos 



90 as principais fornecedoras de filmes para astrofotografia,começaram a lenta e gradual 

extinção do filme, quer seja através de “melhorias” que tornavam o filme cego para a 

banda do H-alfa, quer seja retirando simplesmente do mercado os poucos filmes de que 

ainda dispúnhamos.Pouco depois os fabricantes anunciavam o fim da fabricação de suas 

câmeras para filmes, a partir daí só fabricariam câmeras digitais. O golpe final veio com 

a retirada do mercado do honorável e imbatível Kodak Technical Pan 2415. A fotografia 

com filme morreu! As pequenas câmeras digitais invadiam o mercado com os seus 

megapixels, numa cultura consumista “point and shot”; ótimas para fotos de aniversário, 

festinhas, churrascos, praia etc, mas não para astrofotografias de longas exposições. 

Surgem as DSLR (digital single lens reflex) com tecnologia CMOS e CCD sem 

necessidade de refrigeração. As grandes fábricas se movem para preencher o nicho 

vazio das câmeras profissionais e torná-las acessíveis ao grande público. As novas 

câmeras são limitadas para astrofotografia e não permitem longas exposições. Surge a 

Canon D30 e logo os astrofotógrafos ávidos (e com dinheiro) as adquirem. As primeiras 

imagens aparecem na Sky & Telescope. Daí para frente, novos modelos surgem, cada 

vez mais próximos do que precisávamos. 

Enfim uma nova leva de câmeras não refrigeradas chega ao mercado, com 

muitas inovações, trazendo novas expectativas aos astrofotógrafos profissionais e novas 

possibilidades também aos amadores e amantes do espaço.  
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