
• Lata de Alumínio
• Tesoura
• Caixa de Fósforo
• Durex
• Fita Isolante
• Latinha Vazia de filme
• Capinha para filme
• Régua
• Filme Fotográfico
• Caneta Estilete
• Agulha ou Alfinete
• Papel Cartão

Inicialmente, marque o centro da parte interna da 
caixinha de fósforos, e um quadrado de 2,4x2,4 
cm, e recorte-o. Que servirá para esticar e dar a 
moldura do nosso quadro para a fotografia.

Após recortada a parte interna, pinta-se de preto 
dentro dela e uma das laterais internas da caixi-
nha.

Depois de pintadas, marcamos a parte externa da 
caixinha (no lado oposto ao que foi pintado inter-
namente) um quadrado de 0,6x0,6 cm e o corta-
mos. Este quadradinho irá dar suporte ao obtura-
dor de nossa pinhole.

 O Nucleo de Fotografia Univali, em parceria com a aluna Caroline Agnoletto e o aluno Eugê-
nio Andreola, criaram este passo a passo de como montar uma pinhole com uma caixinha 
de fósforos. Mesmo quem não tem nenhuma experiência com fotografia pode fazer, ela é 
muito simples, pelo fato de ser uma forma bem primitiva de fotografar, técnica esta que ori-
ginou-se no inicio da história da fotografia com a invenção da câmara escura, que consistia 
em uma caixa com um vidro em uma extremidade e na outra um furo, onde os artistas da 
antiguidade usavam a imagem projetada neste vidro para “copiar” as paisagens, hoje nos 
aproveitamos este principio para sensibilizar o filme fotográfico, assim criando inúmeras 
possibilidades de imagem.



Após recortado o alumínio deve ser pintado de 
preto  para que não reflita dentro da nossa pi-
nhole.

Após pintada nos devemos colar com fita isolante 
a latinha com o furo, devemos tomar cuidado para 
não colar com o furo descentralizado, para ajudar 
no processo marcamos o meio da caixinha nas 
bordas para facilitar o alinhamento do furo.

Neste momento vamos pegar o papel cartão e re-
cortaremos dois retângulos, um do tamanho exter-
no da caixinha e no centro dele um quadrado de 
2x2 cm e outro de 3x6 cm, este ultimo retângulo 
será nosso obturador.

Primeiro colamos com fita isolante o retângulo 
maior na caixinha, cuidando para que a fita passe 
rente a borda do quadradinho recortado.

Agora vamos recortar um quadrado de 2x2 cm 
da lata e no centro vamos fazer um furinho com a 
agulha. Este será o diafragma da nossa câmara.



Agora vamos cortar uma trava para o filme não 
voltar para dentro da bobina. Com o tubinho de 
plástico que vem o filme, cortamos uma tira de 1 
cm, e comprida o suficiente para dar a volta na 
bobina. E em uma das extremidades da tira va-
mos cortar uma ponta.

Após cortar e fazer a ponta na tira vamos colar 
ela na latinha de forma que a ponta que fizemos 
encaixe dentro de um dos furinhos laterais do fil-
me. Este passo e o anterior podem ser pulados 
se você não tiver o tubinho que protege o filme. E 
vamos cortar a ponta do filme que veio vincada.

Chegou o momento de carregarmos nossa pinho-
le, com a emulsão (lado menos brilhante do filme)  
voltada para cima, e passamos dentro da caixi-
nha da direita para esquerda, tomando cuidado 
para que o pininho que tem na latinha em um dos 
lados fique para baixo.

Agora vamos colar a bobina vazia na outra extre-
midade do filme, esta bobina vai recolher o filme 
já exposto, e servir como rebobinador do filme, 
para isso devemos pegar a bobina vazia e com a 
emulsão voltada para cima passarmos durex na 
pontinha do filme e colarmos filme já carregado 
na pinhole.

Para que o nosso obturador funcione corretamente com o esti-
lete deve-se cortar um pouco da fita isolante da parte de cima 
da caixa, para que o retângulo mais comprido possa entrar 
entre a caixinha e o retângulo do tamanho dela. 



Agora vamos selar contra a luz a nossa pinhole, 
com a fita isolante, passe em toda a extremidade 
entre o filme e a caixinha.

Após passarmos a fita na vertical vamos passar 
também na horizontal para fixarmos bem as bobi-
nas na caixinha.

Neste momento é mais por estética que novamen-
te passamos a fita na vertical para esconder as 
emendas da fita.

Agora chegou a hora de nós arrumarmos um re-
bobinador para nossa pinhole nós utilizamos uma 
tampinha de caneta com a aba grossa para que 
entre dentro da bobina e possamos girar, deve-se 
recolher toda a parte já velada do filme, em sala 
de aula nossos testes revelaram que a cada 3 vol-
tas completas nos avançamos um quadro.

Neste passo vamos inserir a parte interna da cai-
xinha, com a parte pintada de preto voltada para 
frente, tomando o cuidado para que o filme fique 
bem esticado.



Agora é só erguer a aba até expor o furinho, e 
pronto já estará fotografando.

Dicas de tempo de exposição para filme de ISO 
100:
• Ambiente externo, luz do sol: 1-2 seg.
• Ambiente externo, nublado: 5 seg.
• Ambiente interno, iluminação normal: 5-10 min.

Os tempo sugeridos são baseados na abertu-
ra aproximada da pinhole que é algo entorno de 
f/90. 

 Todos os direitos reservados ao Nucleo de Fotografia Univali. 
 Todas as imagens aqui utilizadas são de autoria do Nucleo de Fotografia Univali, a reprodução 
das imagens é permitida desde que devidamente creditadas.

Mais informações: http://nucleodefotografiaunivali.wordpress.com


