
Eclipse Solar 2015 - SPO: 

 

No dia 20 de Março de 2015 irá ocorrer um eclipse total do Sol que será visível como eclipse 

parcial em todo o território português. A duração do eclipse será de aproximadamente 2 

horas, com início cerca das 8h UT, máximo próximo das 9h e término perto das 10h. 

A observação do sol, mesmo com o auxílio de aparelhos ópticos, acarreta riscos importantes 

se os procedimentos de segurança correctos não forem acautelados. Uma má utilização 

dos filtros solares ou de aparelhos de observação, assim como a observação directa, podem 

causar lesões. 

 

O principal risco oftalmológico é o desenvolvimento de maculopatia solar. Esta resulta de 

intensa ou prolongada contemplação solar desprotegida, habitualmente durante um eclipse, 

através de um mecanismo fotoquímico por exposição às radiações. Classicamente os doentes 

apresentam-se com diminuição da acuidade visual, escotomas centrais, discromatópsia e 

metamorfópsia, que podem ser permanentes. Oftalmoscopicamente caracteriza-se na fase 

aguda por uma lesão foveal amarelada, que pode resolver ou tornar-se crónica, com 

tonalidade avermelhada e contornos bem definidos. Exames complementares como o OCT 

demonstram alterações típicas com perda dos SE e SI dos fotorreceptores na área macular, 

formando um típico “buraco lamelar externo” (Figura). A maculopatia pode passar 

despercebida até surgirem os primeiros sintomas horas ou dias depois. Basta uma exposição 

inferior a um minuto (sem filtros protectores) para o aparecimento destas lesões. Pode ser 

mais rápido e grave se existirem previamente outras patologias retinianas ou medicação com 

tetraciclinas. As observações sucessivas durante um período de tempo, têm efeito cumulativo. 

Por isso, devem ser comedidas: de curta duração e espaçadas. 

 

A utilização de filtros solares para protecção dos olhos (filtros oculares) ou de equipamentos 

adequados para observação dos eclipses solares, é portanto absolutamente necessária. Estes 

filtros especializados reduzem drasticamente toda a radiação solar. Só através deles se poderá 

observar um eclipse solar de forma segura. As características físicas destes filtros traduzem-se 

por uma transmitância inferior a 0,003% na banda visível  e inferior a 0,5% no IV próximo. 

Os filtros solares oculares são vendidos nas farmácias e devem ter marca CE obrigatória, 

cumprindo a Norma Europeia EN 169/1992 e a Directiva Europeia CEE 89/686. Se se usar 

óculos os filtros solares devem ser colocados antes deles. Na observação por telescópio, este 

deve estar equipado com filtro solar adequado (transmitância inferior a 0,003% na banda 

visível  e inferior a 0,5% no IV próximo), sendo este um equipamento que deve ser adquirido 

em lojas da especialidade.  

 

Regras - chave de segurança: 
1. NUNCA observar o sol directamente sem filtros solares oculares. 

2. NUNCA usar óculos escuros, vidros negros de fumo, películas ou negativos fotográficos, 

radiografias, disquetes, CDs, DVDs, filtros de gelatina, polaróides, filtros Wratten, folhas de 

alumínio em quaisquer ocasiões e circunstâncias na observação do Sol. Não é recomendável o uso 

de quaisquer filtros de soldador abaixo do #14. 

3. NUNCA usar os filtros solares oculares combinados com binóculos, câmaras fotográficas, 

telescópios ou outros instrumentos ópticos. Estes filtros só devem ser usados para observação 

directa. 

4. NUNCA colocar os filtros solares na ocular do instrumento óptico, ou seja, na lente onde se 

espreita para ver através dos binóculos ou telescópio.  

5. NUNCA fazer uso dos filtros solares oculares já utilizados ou que estejam guardados, antes de os 

testar adequadamente. A segurança pode ser testada olhando através deles para uma luz artificial 

forte e procurando por falhas, furos e imperfeições nos filtros. 

6. NUNCA exceder a observação contínua com óculos de protecção especial por períodos de mais 30 

segundos, fazendo sempre intervalos de 3 minutos de descanso. Evita-se, desta forma, o efeito 

cumulativo na retina. IMPORTANTE lembrar que a lesão retiniana é INDOLOR. Além disso evita-

se que o filtro aqueça em demasia, reduzindo a possibilidade de deteriorar o plástico do filtro. 
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Figura:  

Retinografia (em cima): lesão avermelhada centro-macular, um ano após queimadura solar no 

OE. SD-OCT correspondente (em baixo): alterações típicas ao nível dos fotorreceptores 

centrais, condicionando um “outer lamellar hole”. 
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