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Para orientaçao
dos principiantes.
Nesta parte damos conselhos e instruçóes aos
amadores da Fotografia que mesmo sem terem ainda
nenhuma prática desta arte tao interessante, desejem
todavia fazer as primeiras compras de aparelhos e
materiaes.
Antes de mai; nada convém fixar que a produçáo
de imagens fotográficas tem por base um duplo processo; o negativo e o positivo.
Como a própria palavra fotografia indica, a luz é
que f órma as imagens. Por outro lado ha certos
saes de prata que constituem a essencia da carnada
sensivel da chapa na qual a luz fixa taes imagens.
A luz actúa sobre esses saes de prata decompondoOs. No processo negativo, cuja primeira fase consiste
na formaçáo da imagem corn o auxilio da maquina
fotográfica, a decomposiçao dos saes de prata nao
9
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basta para formar urna imagem visivel: para este
ultimo efeito, isto é, para que a imagem seja visivel,
torna-se necessário revelá-la.
O revelador obtem-se dissolvendo em agua diferentes saes. Ele actúa de tal maneira sobre os
pontos da carnada sensivel da chapa que foram
atingidos pela luz durante a exposiçáo, que reduz a
prata metalica. Onde a luz nao teve acçáo, o revelador nao faz a reduçáo da prata. Mas é preciso
considerar que a prata reduzida nao se apresenta
naquela forma brilhante em que estamos habituados
geralmente a conhece-la. Ela apresenta-se reduzida
em particulas finissimas de urna intensa côr negra,
e d'ahi, como producto da revelaçáo, o obter-se a
imagem corn claros e escuros mais ou menos densos
segundo a influência da luz: corn grande densidade,
onde a acçáo fôr multo intensa, como acontece no
ceu das paisagens, nas roupas brancas dos retratos,
etc.; corn densidade média, nas partes que representarv as partes menos claras dos objectos; e emfim,
corn pouca ou nenhuma densidade, nos sitios que
correspondem ás partes escuras dos objectos.
Para se poder manejar depois, á luz do dia, o
negativo obtido, é necessário torná-lo insensivel á
acçáo da luz, e isso faz-se por meio da fixagem. A
fixagem consiste em tratar o negativo por urn banho
que dissolve os saes de prata que nao foram atacados pela luz durante a exposiçáo na maquina fotográfica. Depois de ser multo bem lavada e de se
deixar enxugar completamente a chapa exposta,
revelada e fixada, é que entáo se tem finalmente o
que se chama o negativo.
10
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Quando haja urna certa prática, conhece-se logo
se o resultado foi born.
Em geral o negativo pode considerar-se corno
o estado intermédio entre a formaçáo da imagem e
a sua transferencia para o papel pelo processo
chamado positivo. Nesta segunda parte do processo
fotográfico, pôe-se o negativo na prensa corn a carnada para cima e sobre esta coloca-se o papel sensivel corn a camada para baixo, de maneira que as
duas camadas fiquem em contacto. Exposto á luz
do dia (ou artificial), esta passando atravez do
negativo, produz no papel urna imagem, que será
clara nas partes correspondentes ás partes claras
do objecto que representa, e escura nas partes correspondentes ás partes escuras.
Pelo que respeita ao papel, ha que distinguir
entre aquêle que apresenta a imagem bem visivel
logo no momento em que se faz a exposiçáo (papel
de impressáo directa) e aquêle em que se produz
urna imagem invisivel ou latente que depois precisa
ser revelada (papel de revelar). Em qualquer dos
casos, á impressáo da imagem tem de seguir-se urna
fixagem e urna lavagem perfeita.
O papel de revelar dá imagens de u lna cór mais
ou menos preta que agradam quasi sempre logo á
primeira vista, emquanto que o papel de impressáo
directa apresenta tons acastanhados feios, se forem
apenas fixados. Por isso os papeis deste genero,
alêm da fixagem requerem sempre outra operaçáo
chamada »viragem«; mas estas duas operaçóes podem
reunir-se numa só que entáo se chama »viragemfixagem«.
Como suporte da carnada sensivel no processo
11
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negativo sempre é preferida a chapa de vidro. Esta,
porêm, é frágil por natureza e tem urn pezo considerável para o efeito de transportes. Náo teem
estes inconvenientes os suportes de celuloide (peliculas ou »films«): por isso muitas pessoas, quando
viajam, preferem estes. No entretanto, as chapas,
por virtude da sua superficie perfeitamente plana em
todas as circunstancias, teem a vantagem de permitir que em toda a sua extensáo as imagens sejam
nitidas, qualidade esta que para muita gente e em
muitos casos se torna indispensável.

A camara ou maquina fotográfica.
Para se formar urna imagem (processo negativo)
necessita -se dum aparelho chamado camara ou

Fig. 1.

maquina fotográfica. A funçáo de tal aparelho é
facilmente compreendida pelo desenho representado
na fig. 1.
Os raios de luz que, emitidos de urn objecto
luminoso ou iluminado, passem por urn furo estreito
12
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para urn interior escuro, váo projectar-se na parede
em frente, reproduzindo ali urna imagem invertida,
ou de »pernas para o ar« como se costuma dizer.
Se a parede fór branca, tal imagem apresenta-se corn
as cores naturaes do objecto.
Esta imagem tem urna certa definiçáo independente do espaço entre a abertura e a parede onde
se dá a projecçáo; mas na maior parte dos casos
essa definiçáo é insuficiente, porque a abertura,
sendo pequena, só deixa passar pouca luz e assim a
imagem é fraca.
Em vez do pequenino furo emprega s entáo urna
lente, ou combinaçáo de lentes calculadas corn precisáo, a que se dá o nome de objectiva. Esta tem a
propriedade de, independentemente do seu diametro,
reunir n'um mesmo panto no interior da camara,
todos os raios que, dimanando de qualquer outro
ponto de urn objecto externo, incidam sobre a sua
superficie externa. Graças a esta propriedade,
obteem-se imagens mais claras e mais bem definidas.
Mas do emprego da objectiva resulta que nao
e indiferente o espaço que deve haver entre a
entrada da luz (lente) e a parede onde se projecta a
imagem; agora, este espaço ou distancia depende da
distancia a que o objecto a fotografar se encontra
da lente.
A objectiva tem um foco. Por isso em todas as
boas maquinas ha um dispositivo para regular tal
espaço podendo-se assim »focar«, isto é, obter a
imagem bem nitida.
Colocando entáo no sitio em que a imagem
está »em foco« ou bem nitida, a carnada sensivel
13
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duma chapa ou duma pelicula ou film, ternos todas
as condiçôes precisas para a produçáo dum negativo.
Para defender as chapas ou as peliculas de toda
a luz que nao seja a que passe pela objectiva, servimo-nos de »chassis< nos quaes as chapas sao
metidas cuidadosamente á luz vermelha duma lampada própria, a cuja luz tambêm sao depois reveladas, lavadas e fixadas.
A natureza da imagem em relaçáo á sua nitidez
depende tambêm da abertura da objectiva que se
empregar, isto é, de se utilizar toda essa abertura
ou de se reduzir por meio do diafrágma que é urn
dispositivo central que exerce a funçáo de cortar
os raios de luz marginaes. Todas as boas maquinas
fotográficas teem objectivas munidas de tal dispositivo para regularisaçáo da sua abertura.
É claro que a chapa sensivel nao pode ficar
exposta na máquina á acçáo da luz durante um
tempo indeterminado; pelo contrário, esse tempo
nunca deve ser muito diferente do que fôr exactamente preciso. Se fôr demasiado, produz urn negativo
com exposiçáo a mais; se fôr insuficiente, resultará
urn negativo corn exposiçáo a menos.
Alêm do mais, o tempo exacto de exposiçáo depende tambêm da sensibilidade das chapas (e esta
varía conforme as marcas), da »claridade«, do »objecto« e da abertura da objectiva. Quanto maior fôr
a abertura empregada, tanto menor será, naturalmente, o tempo de exposiçáo. As modernas objectivas aperfeiçoadas (anastigmaticas, etc.) teem
urna enorme luminosidade e por isso servem especialmente para tirar fotografias de movimentos rápidos (instantaneos).
14
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Para se realizar corn urn certo rigor uma exposiçáo inferior a meio segundo, torna-se necessário o
emprego d'um obturador.
D'entre as varias especies de obturadores, ha
dois tipos que sao os mais geralmente adoptados;
sao, os obturadores montados na própria objectiva
(obturadores centraes) e os obturadores focaes ou
de chapa, que funcionam quasi encostados á chapa.
Estes ultimos fazem parte da máquina fotográfica.

Da escollia das chapas.
As chapas ordinarias têem o inconveniente de
produzir urna specie de »halo« na fotografia de
objectos que tenham partes fortemente iluminadas
ao lado de partes muito escuras. Muitos amadores
que tenham trabalhado corn chapas ordinárias teráo
notado sem duvida este fenómeno. A »Agfa«, ha
já bastantes anos que lançou no mercado urn material
negativo corn que se evitam por completo todos
estes inconvenientes: sao as chapas da marca
»Isolar«.
As chapas »Isolar« e as »Isorapid« que ainda
sao mais sensiveis, nao requerem nenhum tratamento
especial diferente do das chapas ordinárias. Nenhuma delas tem qualquer desvantagem: pelo contrário, elas permitem que o principiante consiga
obter logo ás primeiras experiencias, negativo d'um
raro brilho e perfeita nitidez mercê da sua grande
latitude ao tempo de exposiçáo e ausencia de halo.
Este material negativo facilita extraordináriamente
o trabalho e por isso aconselhamos todos os amadores a que o experimentem.

15
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Todos os pontos de vista até aqui resumidamente indicados sao desenvolvidamente tratados nos
capitulos respectivos neste mesmo livro. Nenhum
principiante deve deixar de estudar estes assuntos.

Tempo de exposiçáo.
0 tempo de exposiçâo varía entre limites
indeterminados e o melhor que o principiante tem
a fazer para determinar esse tempo é auxiliar-se
fíe urna »tabela de exposiçóes« pois que, sem tal
auxilio, só depois de muitas experiencias conseguiría a prática suficiente para o avaliar corn
aproximaçáo.
A »Agfa« tem urna tabela onde estáo indicadas
as estaçóes, as horas do dia, o grau de intensidade
da luz do céu. Esta tabela está arranjada de forma
que por meio de duas tiras móveis, pode determinarse em poucos segundos o tempo exacto (vidé pag. 259).
O seu emprego nem sempre evita insucessos,
por nao ser possivel tomar conta de todas as
diferenças que ha na luz do dia de momento a
momento.
Urna regra importantissima para o principiante
é: »antes dar exposiçáo a mais do que a menas«.
Recomenda-se aos amadores que tomem notas,
em forma de mapas, de todas as circunstâncias em
que produzem os seus »negativos«. Essas notas de
veráo mencionar nao só as questóes de data, hora,
assunto, luz, sensibilidade da chapa, abertura da
objectiva, etc., mas ter tambêm observaçóes de
critica ao negativo acabado, para se poder tirar
proveito dos erros cometidos tanto na exposiçáo
como na revelaçáo.
16
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O principiante que assim se dedique seriamente
á Fotografia, nao tardará em fazer progressos surpreendentes.

Escolha do revelador.
A revelaçáo é urn factor muito importante na
produçáo de urn negativo. O amador deve habituarse logo de principio a revelar, ele próprio, as suas
chapas. A operaçáo é interessantissima; e alêm
disso, só quem trata pessoalmente dela saberá julgar
os erros de exposiçáo e da mesma revelaçáo, logo
que o negativo apareça, para de futuro os evitar.
A reaçáo quimica em que se baseia a revelaçáo,
consiste na reduçáo da prata metalica preta nas
partes da camada amarelo-clara da chapa onde
a luz nao teve acçáo. Pouco a pouco a quimica
descobriu urn grande numero de productos que realisam este efeito; mas nós aconselhamos o principiante
a nao experimentar todos esses diferentes productos. Recomendarnos-lhe antes, que escolha entre
os conhecidos »Rodinal« e »Metol-Hidroquinone«.
0 Rodinal compra-se já feito. É urn revelador liquido
concentrado, altamente recomendavel por virtude
da simplicidade do seu uzo, visto que ha apenas a
juntar-lhe cerca de 20 partes d'agua no momento
de servir.
Para se preparar o de Metol-Hidroquinone, ha
urna f órmula bastante conhecida; mas apesar disso
nao e conveniente que o amador faça ele mesmo
essa preparaçáo, porque os sáes que entram na
sua composiçáo devem ser pesados com rigor, e nem
sempre se poderá fazer tal pesagem; mas, o que
Manual de Fotografia 2
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ainda é peor, é que nem sempre se encontrará estes
saes de absoluta pureza. Portanto, o amador tem
toda a vantagem em comprar a Soluçdo já preparada,
e a »Agfa« tem no mercado corn a sua marca o
»reveládor-Metol-Hidroquinone«. A éste preparado
ha a juntar simplesmente 5 partes d'agua na ocasido
de ser uzado.
No capitulo relativo á revelaçáo, pag. 134
encontram se instruçôes minuciosas acêrca dos
útensilios necessários e á maneira como se efectúa
esta operaçáo. O amador deveria primeiro instruirse bem neste assunto e só começar a trabalhar
depois de estar certo de que satisfez todas as condiçóes, para assim conseguir urn resultado favorável.

Fixador.
O fixador tem por firo eliminar todos os saes
de prata que ficaram inalterados, tanto durante a
exposiçáo como durante a revelaçáo. Prepara-se
dissolvendo o »Sal Fixador Agfa« em 8 partes de
agua, ou dissolvendo o »Fixador Rápido Agfa« em
5 partes de agua. Este banho deve ser empregado
á temperatura do ambiente, isto é, cérca de 18 °.
E indispensável que a fixagem seja completa, lavando-se em seguida o negativo pelo menos em 5 ou 6
aguas. Para mais explicaçôes sobre esta questáa,
veja-se pagina 152.

A imagem positiva.
O negativo constitue o meio de se obter urna
imagem positiva. Para suporte da camada sensivel
18
Arxiu Municipal de Girona

do positivo emprega-se, principalmente, o papel.
Os papeis positivos, actualmente só se fazem nas
fabricas. A sua carnada sensivel é formada tambêm
por certos saes de prata emulsionados num enducto
aglutinante como a gelatina, o colódio, a albunrina
(branco de ôvo), etc., que sao aplicados por maquinismos especiaes.
Ha dois género3 de papeis positivos, segundo
o modo como se imprimem: o dos que imprimem
corn a imagem visivel (papeis de impressáo directa)
e o dos de imagem latente, isto é, aquêles em que
a imagem tem de ser revelada (papeis de revelar).
Os papeis de imagem visivel mostram imediatamente esta debaixo do negativo durante a exposiçáo: nos papeis de revelar, a imagem fica invisivel
emquanto náo fôr revelada. Para o amador, tanto
convém urn como outro género; mas julgamos preferivel que comece a praticar corn o primeiro género,
por exemplo os celoidine (citrato, etc.). As imagens
neste papel exigem apenas um banho conbinado de
viragem-fixagem como é o banho »Viro-Fixador
Agfa «. O celoidine (citrato, etc.) reproduz excelentemente todas as particularidades do negativo e tem
a vantagem que a imagem se forma nele á nossa
vista; mas o seu emprego é urn tanto limitado porque
tendo pouca sensibilidade necessita de ser impresso
á luz forte do dia. Depois, necessitando tambêm de
urn banho viro-fixador a ouro, o seu emprego torna-'
se bastante dispendioso. Por isso facilmente se
compreende que o papel de revelar se tenha generalisado tao rapidamente. Este género de papel d d.
igualmente belas imagens de grande permanencia,
nao necessita da luz do dia para se imprimir, nem
2*
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do dispendioso banho viro-fixador. Nestas condiçôes
o amador terá vantagem em acostumar-se a trabalhar
também corn os papeis chamados »brometo« ou
»gaslight«.
Para revelar estes papeis os melhores reveladores sao o Rodinal ou o Metol-Hidroquinone.

Outros conseihos aos principiantes.
No capitulo precedente démos ulna ligeira descripçáo da teoria fotografica: agora o amador
empregará todos os seus esforços para adquirir a
prática ou técnica de expôr, revelar e imprimir, de
maneira que só excepcionalmente venha a ter insucessos. E mesmo depois de vencidas as primeiras
diiculdades nao deve deixar perder nenhuma
ocasiáo de se aperfeiçoar.
Se bem que nem a todos é dado possuirem qualidades para produzirem trabalhos que entrem nos
dominios da Arte, todavia, corn bôa vontade e alguma
disposiçáo todos podem conseguir fotografias de
born gosto que nao contrariem as leis geraes da
mesma Arte.
O amador que sae frequentemente e tem o born
senso de levar sempre urna maquina comsigo, se
nao está habituado ou nao tem meio de fazer uso
de peliculas em rolos (Peliculas em rolos »Agfa«,
pag. 52) poderá servir-se de »Film-packs« (Filmpacks »Agfa« pag. 49) em chassis adaptadores.
Estes »Filmpacks« ou »blocos« de peliculas em folhas,
oferecem a dupla vantagem, em relaçáo ás chapas,
de peso minimo e desnecessidade de quarto escuro
para se meterem e tirarem dos »chassis« adaptadores.
20
Arxiu Municipal de Girona

No fim do outono, em regra, nao ha muita probabilidade de se trabalhar corn exito ao ar livre;
mas o inverno corn as suas paisagens pitorescas,
nalguns sitios corn neve, oferece outra vez ricos
assuntos. Este intervalo de tempo deveria o amador
aproveita-lo no estudo de fotografia á luz artificial
que é urn trabalho que nao depende nem do tempo
nem do lugar e que representa urna verdadeira
fonte de con tentamento numa casa. Mas antes de
começar este género de fotografia, o principiante,
no seu proprio interesse, deve estudar o que a tal
respeito está escrito no respectivo capitulo peste,
livro.
O fim do outono e o inverno sao o tempo pro- Ario para fazer urna revista á colecçáo dos negativos.

Com chapa „Cromo Agfa".

21
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Sempre haverá por lá urn ou outro que valha a pena
de ser ampliado.
Nao é raro ficarmos tao surpreendidos corn o
valor artistico em alto grau que tem a ampliaçáo de
uma fotografia, que até a julguemos digna de urna
moldura para dependurar a nossa obra numa parede
afim de a termos constantemente deante dos olhos.
Nao queremos deixar de mencionar tambêm
aqui as chapas »diapositivas« próprias para produzir colecçóes de positivos corn os quaes, corn o
auxilio de urn aparelho de projecçáo, fazemos as
delicias das visitas de pessoas de nossas relaçóes.
O melhor material no género sao as chapas »Diapositivas Agfa« e Isolar-Diapositivas »Agfa« (vidé 2."
parte dente livro).

o material negativo.
Sem urn material de alta sensibilidade e grande
duraçáo nao seria possivel á fotografia o enorme
exito que ela tem alcançado. A mola real de tao
grandioso sucesso foi a chapa »gelatino-brometo de
prata«, que representa urna creaçáo tao importante
quanto interessante.
Todo o material negativo se compôe, pelo menos,
de dois elementos:
10 o suporte da carnada sensivel;
20 a própria camada;
No estado sêco, a carnada sensivel é urna película fina que nao pode ser manejada sem urn suporte
resistente que lhe dé protecçáo, tanto durante a
exposiçáo como mais tarde durante o tratamento nos
diferentes banhos.
22
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Para tal suporte da carnada sensivel, servem
principalmente:
10 chapas de vidro;
20 folhas de celuloide;
30 papel.

As chapas de vidro.
As chapas de vidro ocupam o primeiro logar
corno suporte da carnada fotográfica. Esta preferencia justifica-se perfeitamente por ser a chapa:
10 absolutamente transparente;
20 perfeitamente plana, conservando-se assim
nos banhos e depois de acabada;
30 insoluvel em todos os banhos em que tem de
entrar.
Tem inconvenientes e sao: a grossura, a fragilidade e o peso, relativamente grandes. Estes inconvenientes prejudicam o seu uso principalmente nas
viagens.
O formato das chapas influe na grossura do
vidro: quanto menor fôr aquêle mais delgado poderá
ser este.

As folhas de celluloide e films.
Logo nos primeiros tempos da fotografia corn
chapas gelatino-brometo de prata, se procurou evitar
os inconvenientes do vidro, isto é, fragilidade e
peso, experimentando-se o emprego de folhas de
celuloide corn a espessura de cartáo para suporte
da carnada sensivel, mas o seu uso requere mani23
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pulaçóes especiaes tanto durante a exposiçáo como
na aplicaçáo e na secagem. Por isso tomou maior
desenvolvimento o consumo de peliculas ou »films«
finos de celuloide, tanto sob a forma de rôlos como
sob a forma de »filmpacks« ou »blocos«. Em qualquer das formas, sao arranjados de maneira que
podem ser metidos nos aparelhos e retirados á plena
luz do dia.

O papel negativo.
Nao se adoptou muito o papel para suporte das
camadas negativas, porque o seu granulado é prejudicial e porque para aumentar a sua transparência
a fim de imprimir melhor os negativos feítos nele,
havia necessidade de o tratar corn ingredientes especiaes, corno oleos, resinas, vazelina, etc. que
tinham o inconveniente de obstruir os póros. Náo
se fazendo isto; havia que separar a pelicula do
suporte.
Tambêm chegaram,a empregar-se folhas de mica
e de gelatina endurecida, mas tudo isso foi passageiro.

Cum chapa „Extrarapid Agfa".
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A camada sensivel.
Esta compôe-se de gelatina na qual estan misturados graos microscopicos de brometo e muitas
vezes tambêm de iodeto de prata.
Basta que nesta carnada actue urna quantidade
minima de luz, para nela se produzirem efeitos
fisico-quimicos de que lhe resultam propriedades
inteiramente novas. Esta transformaçao produzida
pela luz, é completamente invisivel e nem sequer
pode ser observada com o auxilio do microscopio.
Pode, porêm, ser demonstrada por meio duma soluçao reveladora. Esta soluçao reduz á prata metalica os graos minusculos de brometo de prata na
proporçáo da luz que receberam, ficando inalteráveis
todos os que nao foram atingidos. Desta maneira a
emulsao fixa as imagens da carnada escura a branco
e preto.

Deficiencias da emulsáo ordinaria
de gelatino-brometo da prata.
1. Produzir imagens só a branco e preto; podem
substituir-se pelas »Agfa «-Farbenplatten (chapas para
fotografia a côres).
O desejo de conseguir imagens nao somente
reproduzindo movimentos mas tambêm os modelos
corn as suas côres naturaes, é tao amigo corno a
própria fotografia.
A chapa gelatino-brome to de prata resolved já,
e perfeitamente, o problema da fixaçao dos movimentos rápidos: quanto ao problema de fixar numa
só operaçao ao mesmo tempo o movimento e a côr,
y ~ at15
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quer-nos parecer que estamos ainda longe da sua
resoluçáo.
Desde o tempo de Daguerre os investigadores
nao teem cessado de estudar processos de fotografia a côres e até agora, corn mais ou menos
resultados o problema foi resolvido de duas
maneiras.
Ponhamos aqui de parte alguns desses processos, corno o da descoloraçáo e o interferencia],
ambos interessantissimos no ponto de vista scientifico, mas de pouco valor prático, e vamos ocuparnos do processo da fotografia a três côres. Este
é caracterisado pela utilisaçáo dos pigmentos ne-

Com chapa „Isolar Agfa".
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cessários á formaçáo da imagem em vez de obter
as côres com; a interferencia da luz.
Este processo baseia-se no principio »que todas
as côres podem considerar-se como resultantes da
mistura das tres côres primarias« o vermelho, o
amarelo e o azul.
Segundo a fase ou maneira mais antiga deste
processo, fazem-se do objecto a fotografar, tres
negativos corn o auxilio de filtros ou écrans »coloridos, de maneira que as partes escuras dos negativos
correspondam respectivamente á quantidade de raios
vermelhos, amarelos e azues dimanados do original«.
Corn estes negativos fazem-se tres impressôes
correspondentes, em vermelho, amarelo e azul, que
sobrepostas em perfeita coincidencia como se fosse
urna só, produzem urna imagem do objecto corn
suas côres.
t
Outra maneira consiste em se f azerem os tres
negativos como acima e destes tres positivos correspondentes, sobrepondo cada urn respectivamente
a urn vidro vermelho, amarelo e azul, projectando-os
assim por 3 projectores sobre um alvo branco de
modo que as imagens coincidam. O fotocromoscopo
de Ives funda-se neste prinicpio. Pela projecçáo das
Ores e pelo fotocromoscopo, conseguem-se lindissimas reproduçóes naturaes, infelizmente de pouco
valor pratico, por nao darem imagens materiaes.
Em vista das dificuldades que oferecia a execuçáo
deste processo de fotografia a côres, pouco a pouco
tornou-se quasi letra morta, até que em 1894 o
fez reviver urna ideia original do professor Joly, de
Dublin. Essa ideia foi a aplicaçáo de lista policromas.
Ele preparou • chapas de vidro cobertas corn listas
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ou traços transparentes, alternadamente vermelhas,
verdes e azues de tal modo finas que eram imperceptiveis e que taes chapas vistas por transparencia apresentavam um aspecto de cinzentoclaro.
Para fazer urna fotografia de urn objecto colorido,
ele expunha a chapa-fotográfica por detraz da
chapa corn listas. O negativo d'ahi resultante continha em si tres sistemas de estructuras finas, cujas
partes negras correspondiam á quantidade de raigs
vermelhos, verdes e azues do original. Com tal
negativo fazia-se urn diapositivo em vidro: colocando
este em cima da chapa de listas policromas de modo
que houvesse a conveniente justaposiçáo, obtinha-se
urna reproduçáo do original corn as suas côres
naturaes. Este. processo apresentava, inquestionavelmente, enormes dificuldades na sua execuçáo; mas
nele basearam os km-dos Lumière as experiencias
que os levaram á invençáo das chapas »Autocromas«.
Os irmáos Lumière substituiram as estructuras
da chapa de listas policromas de Joly, por minusculos
pontos de cór, feítos corn feculas coloridas corn
anilinas insensiveis á luz, nos tons cinabrio-vermelho,
verde-amarelado e azul marinho.
As feculas sao misturadas e aplicadas sobre
chapas de vidro previamente preparadas, formando
ali uma carnada bem unida.
As quantidades das très feculas coloridas devem
ser calculadas corn precisáo para que nenhum torn
predomine ao examinar-se a chapa por transparencia.
Esta assim vista deve apresentar urn tom cinzentoneutro.
Como a fecula é opaca, o »reticulo« ou »filtro«
28
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que ela forma é tao pouco transparente que da luz
que sobre ela incide somente passa urna decima
parte.
Sobre esta carnada aplica-se finalmente urna
demâo de urna emulsâo sensivel pancromatica de
gelatino-brometo de prata, e assim, a chapa depois
de sêca, está pronta a ser empregada.
A exposiçâo é feita de modo que a luz passe
atravez do »filtro« tal e qual como no processo Joly.
Revela-se a chapa; e o negativo que se obtem é
transformado em positivo num banho de inversâo.
Teem sido feitas muitas experiencias para se
conseguirem resultados semelhantes ou superiores
ainda aos que dao as chapas autocromas.
Na 3a ediçâo (publicada em 1912) do seu livro
— »Teoria e Prática de Fotografia a Córes corn
Chapas Autocromas« — diz von Hübl: — »Foram
lançadas no mercado numerosas marcas de chapas
a Ores sem que nenhuma conseguisse fazer concorrencia séria á chapa Autocroma: parece porêm
que a Actien-Gesellschaf t für Anilin Fabrikation,
de Berlin (»Agfa«) obteve excelentes resultados corn
urn »filtro« de goma arabica colorida«. —
Isto foi em 1912. Desde entâo lançou-se no
mercado a »Agfa-Farbenplatte« (chapa a Ores).
Esta, fabricada segundo a patente de invençâo
D R P 224465, é, pelo menos, igual á chapa Autocroma
(ver. IIa parte, pag. 215, Instruçóes acêrca do trabalho
com chapa a Ores »Agfa«).
Tanto as »Agfa-Farbenplatten« como as chapas
Autocromas, requerem urna exposiçâo cerca de 90
vezes mais demorada do que as nossas chapas
ordinarias. Isto é devido a que a luz alêm de ter
29
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de atravessar o filtro policromo referido, tem de
atravessar tambêm urn outro filtro amarelo. Por
conseguinte nâo se podem fazer instantaneos a
Ores: todavia corn bôa luz e corn objectivas muito
luminosas conseguem-se paisagens e retratos em
poucos segundos.
A luz-relampago produzem-se facilmente fotografias e corn urna quantidade relativamente insignificante de polvora própria.
A observaçáo das fotografias em chapas a córes
tem de ser feita contra a luz. Com urna conveniente
iluminaçáo e em dispositivos especiaes, os retratos
distinguem-se pelas suas lindas Ores e pela reproduçáo extraordinariamente fiel do original.
Como todo o trabalho se realiza, por assim
dizer, automaticamente, as »Agfa-Farbenplatten« permitem resultados absolutamente seguros seguindose á risca todas as nossas indicaçóes.
2. Sensibilidade limitadá das chapas gelatino-brometo; recursos: chapas Chromo
»Agfa« e Pancromaticas »Agfa«.
As qualidades que mais concorreram para a
generalisaçáo do emprego das chapas ordinarias,
sao a sua alta sensibilidade e a sua grande duraçáo.
A principio estas qualidades nAo eram perfeitas, mas
pouco a pouco conseguiu-se aperfeiçoa-las.
A maior deficiencia que existe na chapa ordinaria
é a sua limitada sensibilidade á maioria das côres.
A camada de gelatino-brometo de prata só é perfeitamente sensivel ao azul e ao violeta; portanto,
só forma imagem de objectos de que dimanem raios
de luz azues ou violetas, e de objectos brancos ou de
varios tons de mistura de branco e preto, porque
30
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estes, além do vermelho, amarelo e verde tambêm
refletem o azul e o violeta. A chapa ordinaria
comporta-se em relaçáo ao vermelho, amarelo e
verde quasi da mesma maneira como em relaçáo
ao preto, isto é, fica insensivel a estas côres, nao
as reproduz. Este inconveniente é .aito notado
nos trabalhos de reproduçáo de quauros, as vezes
nos retratos e especialmente em certas paisagens,
por nao dar a relaçáo dos tons, ou dar tons falsos,
representando como claros os tons azul e violeta
que sac) escuros para a nossa vista e como escuros
os tons claros, vermelho, amarelbo e verde.
O falecido mestre da Fotografia, professor
H. W. Vogel descobriu em 1878 os meios de poder
reproduzir imagens corn boa relaçáo de tons, servindo-se de sensibilisadores opticos que consistem
em colorir os granulos de brometo de prata da
emulsáo da carnada sensivel da chapa. Para o efeito,
ha grande variedade de tintas das chamadas
anilinas soluveis em agua.
Na prática, os mais precisos sáo os sensibilisadores para o vermelho e para o verde. As côres
do grupo da Eosina fornecem excelentes sensibilisadores para isso. Em muitos casos as chapas
sensibilisadas corn a Erythrosina satisfazem suficientemente • mas para o efeito de reproduzir quadros e principalmente para a fotografia a côres
da natureza ha necessidade de emulsôes corn alta
sensibilidade ao vermelho puro.
Actualmente produzem-se boas chapas sensiveis
ao amarelo esverdeado, sensibilisadas em geral corn
Erythrosina. Taes chapas independentemente de urna
perfeita regularidade e irrepreensivel fabrico re31
Arxiu Municipal de Girona

querem mais, urna alta sensibilidade geral, urna
sensibilidade ao amarelo e verde proporcionada á
sensibilidade ao azul e finalmente urna garantida
duraçáo para que os negativos com elas obtidos
tenham os valores e o brilho desejados.
As chapas »Chromo-Agfa« estáo á frente das que
possuem todos estes requisitos e por isso sao consideradas as chapas ideaes para paisagens, porque
teem urna sensibilidade geral em alto grau que permite tirar ótimos instantaneos mesmo corn urn
filtro amarelo (pormenores, 2a parte).
Até ha pouco o comercio conhecia mal as
chapas gelatino-brometo de prata chamadas »pancromaticas«, sensiveis a todos os raios do espectro.
Foi só em principio de 1920 que foi lançada no
mercado a nossa chapa Pancromatica »Agfa «.
Esta é altamente sensivel ao vermeiho, ao amarelo
e ao verde-amarelado; nao obstante isso a natureza
da sua sensibilizaçáo permite que possa ser tratada
na camara escura, a urna luz verde especial. Dandose-lhe urn banho do Safranina (Pheno- ou Tolusafranina a 1 : 2000) pode ser revelada á luz amarela
ou mesmo a luz de urna vela. A fina granulaçáo da
sua camada sensivel é urna das suas qualidades mais
apreciadas em certos trabathos, porque aumenta a
sua capacidade de reproduçáo de todas as particularidades dos objectos. Alêm disso, esta fina
granulaçáo permite fazer ampliaçóes a formatos
fóra do vulgar, que podem ir até trés vezes o que
se faz corn urna chapa ordinaria de gelatino-brometo
de prata.
A sensibilidade das chapas Pancromaticas »Agfa«
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corresponde, pelo menos, á das chapas »CromoIsolar«.
3. Deficiencia de gradaçáo; recurso:
chapas »Special-Agfa«.
Durante e mesmo depois da revelaçáo, nós podemos corrigir, de certo modo, algum erro que tenha
havido no tempo de exposiçáo; mas taes correcçóes
representam em qualquer dos casos, urna interferencia em factos consumados. Urn negativo corn
urna exposiçáo exacta produz sempre urna imagem
mais fiel.
A éste respeito dá o Sr. Andresen preciosas
instruçóes no seu trabalho — »A imagem latente,
seu aparecimento e sua revelaçáo«, publicado na casa
editora With. Knapp, de Halle. Para melhor cornpreensáo do que adeante se diz relativamente á
nossa chapa »Special-Agfa«, resumimos aqui o que
diz o capitulo que se ocupa da natureza da curva
de gradaçáo (tambêm chamada curva da sombra).
»Segundo Hurter e Driffield e J. M. Eder, a »densidade« ou »cobertura« do negativo, pode representar-se graficamente na sua relaçáo corn a exposiçáo por urn sistema de coordenadas. Supondo que
a exposiçáo se efectúa numa progressáo geometrica,
obtem se urna curva, chamada a curva das gradaçóes
ou densidade, que é, em geral, como a que se vê
representada na fig. 2.
Nós dispomos de muitos instrumentos opticos que
permitem medir a »densidade«. Esta curva tem
partes muito caracteristicas.
Primeiro nota-se que a luz nao teve nenhuma influencia no periodo a até b = o até 0,03 S. M. K.
(vela medidora de segundos). É o periodo de induçáo
Manual de fotoa afia 3
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foto-quimica. Em b começa a influencia da luz,
isto é, a penetraçáo na carnada. A linha ligeiramen0
curva b e corresponde ao periodo de fraca exposiçáo.
A parte recta c d da curva, é o espaço da exposiçâo

111110111111111.
da quantidade de hie influente.

Fig. 2.

normal; a linha curva d e seguindo direcçáo oposta
áquela, corresponde ao periodo de excesso de exposi
çáo; e o prolongamento desta curva para baixo de
e para g corresponde já inteiramente ao dominio
da solarisaçáo (ou »passamento« da chapa, como
tambem se costuma dizer). Nota-se mais que na
primeira parte da curva uma menor gradagdo da
quantidade de luz corresponde a urn aumento de
densidade, de enegrecimento, do que nas partes
seguintes. Assim, duma gradaçáo de luz de 1 :10
S. M. K. corresponde urn aumento de densidade de
0,65-2 emquanto que a urna gradaçáo de 100 : 1000
corresponde urna densidade de 3,10 para 3,50. De
f em deante apenas aparecem indicios de negativo.
A parte quasi recta c d, da curva de gradaçbes
é duma importancia especial para as imagens fotograficas. Ela corresponde á exposiçáo normal; e
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nas boas emulseies tem tal extensáo que comporta
multiplos do tempo com objectos de contraste médio.
Para melhor compreensáo disto, é preciso saber que
a parte recta da curva de gradaçáo é formada por
quantidade de luz de 0,7 para 100 S. M. K. Segundo
Hurter e Driffield e outros investigadores, pode
assentar -se em que as diferenças das intensidades
de luz eficazmente fotográfica, nao ultrapassam a
separaçáo da luz e sombra na proporçáo de 1 : 30,
mesmo corn objectos dos maiores contrastes. Sendo
assim, é claro que se podem dar cinco exposiçóes
completas diferentes ficando todas na parte recta da
curva de gradaçáo. Taes exposiçóes podem ser reveladas no mesmo revelador e no mesmo tempo.
D'ahi resultam os negativos com aparencias muito
diferentes, que requerem espaço de tempo diferentes
para serem impressos, mas que no entanto produzem
provas identicas. D'aqui conclue-se que a possibilidade de ficar a exposiçáo dentro da parte recta
da curva de gradaçáo é tanto maior quanto mais
comprida fôr tal parte recta. Por isso as boas emulsóes devem ter urna certa latitude para o tempo de
exposiçáo«.
A estes factos dedicámos toda a nossa atençáo
e depois de prolongadas experiencias conseguimos
obter urn material negativo com urna curva de
gradaçáo muito extensa e que sobe continuamente.
Esse material é a chapa »Special-Agfa«. Este género
de chapas tem urna tal latitude que muitas vezes
comporta multiplos de exposiçáo a mais sem prejuizo
co gradaçáo,
Por virtude da sua larga escala de gradaçáo
e da sua caracteristica propriedade de poder ser
3*
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revelada para negativos suaves ou duros, observa-se
na chapa »Special-Agfa« urn conjunto de tons, desde
as mais densas sombras até aos claros mais brilJiantes, que nenhuma outra chapa das existentes
produz, nem mesmo aproximadamente. Graças á
sua alta sensibilidade geral, 300 W = 17°
Scheiner, ela serve igualmente para retratos, para
instantaneos rápidos, para fotografias de monumentos arquitectonicos, paisagens e, especialmente, para
fotografia á luz relampago. Corn um pouco de
experiencia, conseguem-se todos os pormenores das
sombras sem receio de excesso de luz nos claros.
A éste respeito cedernos a palavra ao eminente
professor Dr. Miethe, que no seu discurso pronunciado na Escola Superior Tecnica de Charlottenburg
na sua qualidade de director do Laboratorio Fotoquimico, deu o seu parecer nos seguintes termos:
»A Actien-Gesellschaft für Anilin - Fabrikation,
Berlin SO. 36, poz á nossa disposiçao a sua nova
chapa »Special-Agfa« para ser experimentada,
especialmente sob os pontos de vista que vamos
tratar. A escala de gradaçao das chapas ordinarias
é curta de mais para muitos fins praticos e por
tal motivo reproduzem de urna maneira deficiente
os fortes contrastes de luz. Sao incomparaveis
para retratos pela propriedade que teem de dar
suficiente gradaçao mesmo nas partes iluminadas.
Esta propriedade torna-se manifesta nas partes mais
claras dos retratos e nas reproduçóes de objector
brilhantes e corn reflexos e é de grande importancia
para dar caracter ás figuras. Afirmando-se que
em relaçao ao material antigo as novas chapas
representam urn progresso consideravel, procedemos
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a trabalhos comparativos corn ela, corn chapas ordinarias »Agfa «, Emulsáo No 9383, e corn chapas
Seed, emulsao 12988, porque estas ultimas já tinham
sido submetidas em tempo a exames práticos e
fotometricos, nos quaes demonstraram possuir urna
escala de gradaçáo superior ás escalas torrentes.
Para determinarnos d'um modo tao exacto quanto possivel o desenvolvimento da gradaçáo das trés
qualidades de chapas, servimo-nos do sensitómetro
Scheiner; e depois de reveladas corn urn revelador
normal foram avaliadas pelo fotometro de polarisaçáo de Marten. Estas experi.:ocias mostraram imediatamente que as chapas »Special-Agfa« possuiam
urna curva de gradaçáo extraordinariamente extensa
e sensivelmente recta; mas com os meios indicados,
e praticamente impossivel seguir a curva até á
maxima densidade das sombras, porque corn a fonte
de luz empregada seria necessario prolongar excessivamente o tempo de exposiçáo. Alêm disso as
chapas de Scheiner reproduzem principalmente diferenças de gradaçao que correspondem a quantidade
de luz de 1 : 200, emquanto que, conforme verificámos, as novas chapas corn quantidades de luz
1 :4000 ainda acusam diferenças, encontrando-se que
dessa curva de gradaçáo, é recta a parte principal.
Para se poder seguir e avaliar tambêm a parte de
cima da curva, foi empregado o aparelho observador
de chapas de Chapman-Jones corn cujo auxilio se
resolven o problema porque este permite apreciar a
acçáo de quantidade de luz de 1 : 3000. Se ben que
nao esperassemos urna perfeita concordancia entre
os resultados obtidos corn o fotometro de Scheiner
e com o aparelho observador de chapas, todavia
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estes foram, praticamente, suficientemente exactor

para demonstrar o caracter excelente de gradaçác
das chapas que se experimentaram.
Os resultados das mediçóes da gradaçáo das
trés chapas, examinadas corn o aparelho ChapmanJones, resume-se no seguinte: A extensáo da curva
de gradaçáo, sensivelmente rectinilea, da chapa
»Special-Agfa «, é notavelmente mais vasta do qua
a da chapa »Seed« e muito mais vasta ainda do que
a da chapa ordinaria »Agfa«. A curva de gradaçáo
da chapa »Special-Agfa., é quasi rectilinea em todo
o comprimento da parte tecnicamente util, o mesmo
que se dá na curva correspondente da chapa »Seed«,
emquanto que a curva da chapa ordinaria tem a
forma pronunciada de urn S. Embora isto tenha praticamente pouca importancia, o facto é que deste
exame resulta que a gradaçáo da chapa »Special-Agfa«
e Seed é mais regular e mais vantajosa (em certas
particularidades) do que a gradaçáo das chapas
vulgares que se empregam para negativos. 0 que
é muito mais importante no ponto de vista prático,
é a altura da curva de gradaçáo das trés chapas.
Emquanto que a parte rectilinea da curva de gradaçáo da chapa ordinaria fica entre os valores de luz
de 1 : 800, e que a parte igualmente rectilinea da
chapa Seed fica entre os valores de luz de 1 : 1600,
na chapa »Special-Agfa« essa parte abrange os
valores estupendamente diferentes de 1 : 4000. i
nova chapa »Special-Agfa« possue portanto as qua.
lidades da chapa Seed, mas num grau multo mais
elevado ainda. Assim, aquela excederá considera•
velmente a excelencia das apreciadas qualidades desta
no ponto de vista tecnico em trabalhos de paisagem
38
Arxiu Municipal de Girona

com fortes contrastes e em retratos. Das favoraveis
condiçóes nascidas desta extensa curva de gradaçáo,
resulta por urn lado, que os grandes contrastes de
luz se conseguem sem exageros e por outro lado
que em circunstancias normaes se conseguem negativos, que mesmo corn enormes diferenças de tempo
de exposiçáo, pouca diferença fazem uns dos outros
na gradaçáo geral; e assim o caracter dos negativos feitos corn estas chapas está muito menos dependente do tempo de exposiçáo do que o dos feitos
corn chapas ordinarias. Do que fica exposto concluese imediatamente que essas favoraveis condiçóes
devem ser consideradas como vantagens da mais
alta importancia no uzo pratico, e nao apenas como
insignificantes particularidades de relativamente pequena importancia, porque ha efectivamente urna
espantosa diferença entre as extensóes da parte
rectilinea das curvas das três chapas examinadas<.
4. Formacáo do halo nas imagens das
chapas ordinarias de gelatino-brometo
de prata; recursos: chapas »Isolar« e
»Isorapid«.
0 quarto ponto fraco das chapas ordinarias é
a tendencia a deixarem formar halo em certos casos
aliás muito frequentes na prática.
A possibilidade da forrraçáo de halo em imagens
de objectos corn fortes contrastes de luz, existe
sempre. Como o tempo de exposiçáo deve ser determinado em relaçáo ás sombras, resulta que as
partes mais iluminadas têem excesso de exposiçáo.
Este caso verifica-se correntemente nas fotografias
tiradas em casa contra uma janela directamente
virada para o ceu ao mesmo tempo que a decoraçáo
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e paredes do interior sao fracamente iluminadas,
pelo que apresentam sombras muito densas. O mesmo se dá nas fotografias — »sous bois« — debaixo
das arvores, quando a cópa destas encobrem completamente o ceu; e o mesmo se dá ainda muitas
vezes em retratos. Mas nestes, este fenomeno
irritante nao tem só urna causa.
Podem aparecer efeitos de halo se se empregar
urna objectiva que nao enteja corrigida de aberraçóes,
se a superficie das lentes estiver embaciada ou
empoeirada. Urna objectiva mal tratada, como por
exemplo cheia de arranhaduras provenientes de
limpeza feita corn materiaes improprios, pode igualmente originar o halo, e o mesmo é possivel acontecer se a sua superficie externa estiver salpicada
de chuvà ou orvalho.
Todos estes casos representam, porêm, excepçóes; a principal causa do halo reside na carnada
fotográfica.
Na própria emulsáo da carnada há elementos
adversos: esses elementos sao os gráosinhos esbranquiçados do brometo de prata. Nos sitios da
carnada onde actuam os fortes raios de luz, taes
gráosinhos tornam-se, êles mesmos, em fontes de
luz que enviam raios para todos os lados. A figura
3 mostra compreensivelj:nente como se produz o
fenómeno.
Suponhamos que urn feixe de raios de luz directa
do sol atravessando a objectiva atinge a carnada no
sitio A, onde forma urn ponto luminoso. Este ponto
envia,. agora raios em todos os sentidos; para os
pontos circunvisinhos na própria emulsáo, para o
interior da maquina, por fim para a parte de traz
40
Arxiu Municipal de Girona

da chapa. (Os raios enviados para o interior da
maquina devem ser completamente absorvidos por
esta e é para isso que todo ésse interior, folle e
mais partes, se pintam de preto fosco). Os raios que
dimanam desse ponto luminoso para o interior da

Carnada
sensivel

chapa de vidro

Fig. 3.

maquina, teem urna acçáo similhante á da luz directa
e produzem o chamado halo de diusáo: e finalmente
dos raios que atravessam a chapa e atingem a
superficie da parte de traz desta que está em contacto corn o ar, uns seguem para fóra, para o ar,
segundo as leis opticas, como mostra a fig. 3, outros
sao reflectidos, atirados para traz. Estes voltam
a atingir pela segunda vez a carnada sensivel, mas
em sitios diferentes daqueles em que teve acçáo
a luz primaria ou directa, como por exemplo em
B B, C C, e produzem o chamado halo de reflexáo.
A' volta dos pontos da imagem representando
pontos de objectos intensamente luminosos, como
por exemplo, do sol ou de urna vela acesa, forma-se
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desta maneira urn verdadeiro halo, urna especie de
aureola. Na prática fotografica, tratando-se geralmente de superficies maiores claramente iluminadas,
o halo nao aparece separado por zonas escuras, da
acçáo da luz directa; antes se funde corn a imagem
primária, verdadeira, formando urna especie de »resplendor« que aumenta em extensao e intensidad
conforme o tempo de exposiçáo. Ao mesmo tempo,
os raios refletidos interpZiem-se nas partes claras
da imagem formada pela objectiva e prejudicam ou
impedem a reproduçáo das particularidades das
sombras delicadas das »toilettes« dos retratos.
A importancia do halo de reflexáo é bem conhecida em fotografia. Corn o emprego de certas
chapas de brometo de prata, nao somente aparece
nos trabalhos de interiores contra as janelas, como
aparece tambêm nas paisagens em que ha massas
compactas de folhagem no primeiro plano desenhadas
contra o ceu. Alêm disso impede a reproduçáo de
nuvens delicadas; e por fim prejudica fortemente os
retratos porque tambêm ali se produz duma maneira
bem evidente em volta das sombras das »toilettesft
claras. Comparem -se as fig. 36 e 37.
O efeito do halo de difusáo é menos notado na
qualidade dos trabalhos porque nao é constituido
por aquela faxa estreita de luz nos contornos da
imagem (que pode alargar consideravelmente), que
é produzida, como se disse, peló facto de que os
pontos luminosos correspondentes aos dos objectos
que teem luz própria se tornam por sua vez fontes
de luz que actúa em volta de si na camada. Do halo
de difusáo depende o chamado »poder de resoluçáo"
de urna chapa, isto é a sua capacidade mais ou
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menos pronunciada de reproduzir todas as particularidades e delicadezas das imagens. O halo de
difusáo é antes de natureza interna: ele impede que,
por exemplo, corn chapas ordinarias se reproduzam
ou só se reproduzam deficientemente, rendas finas
que assentem sobre urn fundo claro.
O halo de difusáo desempenha urn papel importante nos negativos corn excesso de exposiçáo.
feitos corn chapas ordinarias. O aspecto de taes
negativos corn forte excesso de exposiçáo, nao se
explica suficientemente pela diminuiçáo dos contrastes na imagem; o seu caracter particular, sumido,
Oompreende-se supondo-os completamente onvolvidos, em todas as suas partes, em halo de difusáo
proveniente de multiplas e ténues irradiaçóes que
privam a imagem da definiçáo nitida. Este defeito
nao pode ser corrigido posteriormente nem corn o
reforço nem corn a reduçáo ou enfraquecimento.
Ha um meio relativamente simples de evitar o
halo de difusáo, atacando a sua origem, de maneira
que praticamente fique sem importancia. Consiste
apenas em colorir apropriadamente a carnada sensivel. Esta operaçáo impede que a luz se espalhe
na camada. As chapas »Isolar« e »Isorapid-Agfa« sao
preparadas nesse sentido, de modo que nao deixam
formar nenhum halo de difusáo; e se algum aparecer
nao tem, praticamente, absolutamente nenhuma importancia. As chapas »Isolar« evitam o mais completamente possivel o halo de difusáo: as suas
vantagens nao se manifestam sómente na qualidade
das suas imagens, que apresentam uma bela definiçao, mas também na sua muito maior latitude para
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o tempo de exposiçáo, que sirportam mesmo nurn
excesso consideravel.
Como se evita o halo de reflexáo?
Ha dezenas de anos que conhecemos meios
eficazes de evitar este terrivel halo. Pode, por
exemplo, cobrir-se a parte de traz das chapas corn
camadas, que absorvam os raios quimicamente activos, preparadas com verniz vermelho ou misturas
de essencia de cravo e negro de fumo. Mas estes
meios nao conseguiram ser geralmente adoptados,
porque a sua aplicaçáo, que devia ser feita no quarto
escuro á luz vermelha da laterna tem graves inconvenientes. Além disso os chassis e os dedos sujam-se
inevitavelmente e até a chapa pode ficar estragada.
O meio radical de evitar o halo de reflexáo consiste em interpôr entre o vidro da chapa e a camada
sensivel, urna outra camada, de tal natureza, que
náo permita a passagem de nenhuma luz actinica.
Este meio é o que se emprega nas chapas »Isolar«
e »Isorapid-Agfa«. Tal carnada tem urna côr castanhoamarelo-avermelhada, que desaparece no banho da
fixagem tendo bisulfito. O trabalho corn estas chapas
nao requer portanto nenhuma nova manipulaçáo.
Urna qualidade inestimavel das chapas »Isolar« e
a sua duraçáo quasi ilimitada, que nao é excedida
pela das chapas ordinarias de gelatino-brometo de
prata.
Combinando o principio em que se baseiam as
nossas chapas »Isolar« e »Isorapid«, corn a nossa
emulsáo cromo, produzimos e puzemos no mercado
as chapas »Cromo-Isolar,. Estas realizam todas as
esperanças que a seu respeito se alimentavam e
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delas fala corn grande entusiasmo a maioria dos
seus consumidores.
Pode acontecer, porêm, que mesmo empregandose as chapas »Isolar« ou »Isorapid« se observe
alguma vez algum halo, mas é conveniente saber
que dele náo tem culpa a carnada »Isolar«, o que se
verifica de urna maneira muito simples. De facto observa-se que êsse halo se realmente existe num negativo corn esta chapa, está apenas na superficie externa
da carnada e náo no seu interior: e os processos
opticos demonstram que o halo de reflex-d o se forma
inicialmente na parte mais baixa da camada. Por
nutro lado ha urn halo causado por algumas imperfeiçbes de certas objectivas, e éste produz-se
principalmente na superficie da carnada. Se una negativo de urn certo assunto tiver halo, e se se desejar
saber se é proveniente da propria chapa ou da objectiva, faz-se do mesmo assunto, nas mesmas condiçoes, urn outro negativo que se revela e lava mas
nao se fixa. Examinando este negativo, conhece-se
logo. Se o halo sobresae principalmente pela parte
de traz da chapa, a causa reside nesta; se o halo
se manifesta na superficie da carnada, o que se ve
perfectamente, a causa está no material optico, isto
e, na objectiva.

Duraçáo do material negativo.
A duraçáo da carnada depende;
1° Da pureza e regularidade dos productos quimicos.
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2° Das instalaçiïes tecnicas de fabrico, fusáo,
e secagem da emulsáo.
3° Dos processos de preparar a própria emulsáo.
4° De meticulosos exames feitos a cada emulsáo.
5° Da exactidáo do corte e do empacotamento
das chapas.
6° Do emprego de material de empacotamento
apropriado.
7° Da superintendencia de peritos em todas os
trabalhos.
Permitimo-nos acentuar aqui que nas nossas fabricas foto-quimicas há em serviço permanente, nada menos de 50 quimicos e engenheiros que durante largos

Tirada com chapa »Special-Agfa".
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anos, e á tusta de trabalhos penosos, alcançaram
por fim a fama de peritos especialistas nestas operaOes.
É evidente que urn produto em cuja fabricaçáo
se emprega um tal excesso de cuidados, tem o
direito de ser apreciado e tratado pelos consumidores
de urn modo correspondente. Deve guardar-se em
sitio que nao seja úmido e de temperatura moderada.
As boas casas de habitaçáo teem em geral as condiçées necessárias para urna larga conservaçáo das
chapas. Onde a temperatura for úmida e nao haja
ventilaçáo, as chapas sofrem alteraçóes que a principio se manifestam geralmente por um véu em volta
das margens, mas que pouco a pouco se estendem a
toda a superficie e a inutilisam.
Ao tirarem-se as chapas da embalagem, ter-se-há
o cuidado de evitar que as restantes fiquem corn a
carnada sensivel em contacto corn o papel em que
están embrulhadas durante muito tempo, porque isso
lhes pode ser prejudicial. Igualmente se deve evitar
que as chapas fiquem nos chassis durante muito
tempo.
As chapas e peliculas expressamente destinadas
ao uso nos climas tropicaes, sao fabricadas corn
eenulsóes cuja resistencia corresponde o melhor possivel ás condiçóes desfavoráveis destes climas. Taes
chapas e peliculas sao fornecidas em caixas de folha
e sao acompanhadas de instruçbes especiais para o
seu tratamento, que seráo cumpridas rigorosamente,
Pois de contrario os insucessos tornam-se inevitaveie.
Os parágrafos seguintes têem por fim instruir
p leitor
no manêjo dos diferentes materiaes sensiveis.
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É urn facto conhecido que as reclamaçóes quel
chegam ao conhecimento dos fabricantes, sáo feitas
em geral pelos principiantes, corn o fundamento de
que o material fornecido nao corresponde ao que
dele se esperava. Sem querermos negar que ás
vezes seja justificada urna ou outra dessas reclamaçóes, porque na verdade o fabricante depende tambêm de operários que cuidam do acondicionamento
do material, o facto é que a maioria das reclamaçóes nao tem nenhuma razáo de ser e o atendê-las
representa urn trabalho bastante ingrato. Por isso
aconselhamos o principiante a proceder sempre da
seguinte maneira:

1~ Quando note algum suposto defeito numa
chapa, nao deixe de procurar a sua causa.
20 Examine e tome em consideraçáo todas as
circunstancias para descobrir tal causa. No
fim deste livro apresentamos urna nota minuciosa de todas os erros ou faltas que podem
ser cometidos na execuçáo das operaçóes
que conduzem á obtençáo do negativo. Na
maior parte dos casos o operador atinge o
seu fim.
30 NA() conseguindo, por si mesmo, determinar
imediatamente a causa, é conveniente consultar entáo algum amigo com mais expe,
riencia.
40 Se éste nao souber tambêm explicar o caso,
pode consultar o seu fornecedor, que provavelmente estará em condiçóes de o fazer.
E se por fim éste nao estiver em taes condiçóes entáo deverá dirigir-se ao fabricante,
mandando-nos, o numero da emulsáo que se
48
Arxiu Municipal de Girona

encontra ern cada caixa, o negativo defeituoso e algumas chapas ainda nao expostas,
cuidadosamente embrulhadas para que nao
se quebrem e protegidas contra a luz.

Film-packs
e Rotos de peliculas.
Anteriormente, na pagina 23, mencionámos já
as vantagens e os inconvenientes das chapas como
Suporte da carnada sensivel. Sao por isso mais que
justificados todos os esforços feitos para substituir
estas, volumosas, pesadas e frageis, pelos nossos
materiais negativos, os film-packs e os rôlos de
pe:iculas.
As dificuldades tecnicas da preparaçáo destes
materiais modernos sao, incontestavelmente, muitas
e muito importantes e nao podiam ser vencidas
todas dum dia para o outro. De facto só depois de
pertinases experiencias durante anos, as nossas primeiras casas conseguiram produzir um artigo aceitavel;
mas nem todas essas casas que se ocuparam deste
assunto, atingiram plenamente .o seu fim.
A »Agfa «, porêm, graças á prática e conhecimentos acumulados durante anos nas suas grandes
fabricas de preparaçáo de films cinematográficos,
chegou por fim a lançar no mercado os seus filmpacks e rotos de peliculas sem rival.

Film-pack ou pacote „Agfa".

4 film-pack »Agfa« representa urn empacotamento ideal para ser manejado á luz do dia. A forma
Manual de fotografia
4
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arredondada dos topos do envolucro de folha, facilita a sua colocaçáo e ajustamento nos chassis
adaptadores. O modo de empacotamento oferece
grande segurança contra o risco de pressáo e outros,
e dá ao conteúdo urna resistente protecçáo. As molas
apropriadas que há no interior do pack (ou pacote),
garantem a posiçáo perfeitamente plana da pelicula
a expôr. A engenhosa construçáo do pack permite a
retirada das peliculas expostas a urna e urna, sem de
qualquer forma prejudicar as que ficam. Cada pack
tem doze films independentes cada urn ligado a urna tira
de papel protectora: e cada urn depois de exposto,
é passado para a parte de traz dos outros. Os
films sac) constituidos por folhas de celuloide, fortes
e transparentes como vidro, cobertas de urna emulsáo altamente sensivel, mesmo a côres, que dá trabalhos brilhantes e de bôa gradaçáo. A insignificante
espessura da pelicula impede que se forme o incómodo
halo de reflexáo, podendo assim considerar-se os
films packs como isentos, praticamente, de halo. A
grossura da pelicula é calculada de maneira que
esta fique sempre plana nos banhos e até durante
a secagem, náo obstante nao ter nas costas a camada
que geralmente se aplica ás costas dos rôlos, e
assim nao deve haver receio de que se cólem pelas
costas aos objectos sobre que assentem, ou uns aos
outros se estiverem dependurados.

A sua duraçáo é excelente; guardados em local
sêco, apropriado, garante-se que na maioria dos
casos excede dois anos. Náo obstante, náo é recomendavel urna armazenagem muito prolongada,
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convindo antes empregar os film-packs »Agfa«, como
todo e qualquer outro material negativo, o mais
fresco possivel.
Os film-packs destinados ao emprego nos climas
tropicaes, tímidos e quentes, sao fornecidos em
empacotamentos especiaes á prova de ar, e acornpanhados de instruçóes a observar corn o seu manejo
nesses climas.
A revelaçáo deve fazer-se de preferencia em
tinas, revelando as peliculas urna a urna como se
procede corn as chapas, ou entelo em grupos de
seis, como tambêm se costuma fazer corn os papeis
brometo. Neste ultimo caso as tinas conterao bastante revelador e as peliculas seráo ali metidas ulna
a urna de modo que fiquem bem submersas e mudarse-háo constantemente as debaixo para cima, até
que esteja completa a sua revelaçáo.
Qualquer born revelador dos que dáo resultados
límpidos serve perfeitamente; mas o que acima de
todos é perferivel é o Rodinal »Agfa« diluido na
proporçáo de 1 para 20.
Quem preferir a revelaçáo lenta em tanques,
empregará corn vantagem o tanque especial »Agfa«
que se encontra é venda no comercio, e o revelador
Rodinal diluido na proporçao de 1 para 50, corn o
qual se obteem em cerca de 20 minutos negativos
brilhantes sem as chamadas »estructuras« que resultam do emprego de reveladores cansados, mal
mixturados ou demasiadamente diluidos.
O film-pack representa o material negativo ideal
Para viagens; o seu peso insignificante, que é cêrca
de 60 a 70 0/0 menor que o das chapas; e a
sua independencia do quarto escuro para se meter ou
4*
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tirar dos chassis, desenvolverdo sem duvida o gosto
pela Fotografia entre os amadores que viajam.

Roles de peliculas „Agfa".
Os roles de peliculas »Agfa« possuem em grau
mais elevado ainda, as vantagens de reduçáo de
peso e volume tao acentuadas nos film-packs. Num
rolo com poucos centime tros de diametro, aperta-se
uma fita corn pelicula para seis ou doze exposiçóes.
Por outro lado, como se fabricam maquinas para
roles em formatos pequenos e comodos, resulta que
rolo de pelieulas é o material por excelencia para
viagens, de que se podem transportar facilmente
grandes quantidades, que se manejam á luz do dia.
Nestes, a folha de celuloide é muito mais delgada
do que nos film-packs. Para evitar que enrolem nos
banhos e durante a secagem, teem urna demáo de
gelatina nas costas, e por isso durante a secagem
devem estar dependurados, e isolados de qualquer
contacto para nao se pegarem. A sua emulsáo é
igual á dos film-packs, isto é, de uma alta sensibilidade geral, sensivel ás córes produzindo negativos brilhantes.
A sua fraca espessura evita tambêm a formaçao
do halo. Na revelaçáo tem vantajoso emprego 0
Rodinal »Agfa« diluido na proporçáo de 1 para 20.
Os rotos de peliculas »Agfa« fabricam-se em
todas as medidas uzuaes e sao adaptaveis a quasi
todas as maquinas existentes. As remessas para os
climas tropicaes sao feítas, como as dos film-packs,
em caixas de folha fechadas á prova de ar.
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Quarto escuro
e sua iluminaçáo.
As operaçóes de carregar e descarregar os
chassis e de revelar as chapas expostas na maquina,
devem executar-se num »quarto escuro« cuja iluminaçáo deve ser tal que nenhum raio de luz actinica atinja a carnada sensivel.
As dimensóes e a instalaçáo do quarto escuro
sao como o permitem as circunstancias locaes. Em
geral, nem profissionaes nem amadores prestam ao
quarto escuro a necessária atençáo, embora saibam
uns e outros que os bons resultados fotográficos
dependem da maneira como ali decorrem as operaçóes. A permanencia num quarto acanhado, sem
espaço e mal instalado, torna-se fastidiosa, emquanto
que num espaço amplo convenientemente iluminado,
ventilado, munido dos utensilios necessários e com
urna temperatura normal, nao tem nada de desagradavel.
Muitos amadores para se furtarem ao incomodo
de revelarem eles próprios os seus negativos, confiam êsse trabalho a máos extranhas, nem sempre
convenientemente experimentadas, e por issp muito
faliveis, porque estáo convencidos do que a coisa
bastante mais dificil do que na verdade é. Como se
sabe, de noite todo o mundo é urn imenso quarto
escuro: portanto, se o tempo o permite, o trabalho•
pode ser feito ao ar livre a urna janela, numa varanda, á luz vermelha de urna lanterna. Alêm d'isso
nas horas mais avançadas, sempre é possivel ter-se
a cosinha disponivel ou a casa de banho.
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Por falta de espaço nao podemos tratar aqui
desenvolvidamente das condiçóes que convêm satisfazer a instalaçao de um quarto escuro e por isso
só nos referimos aos pontos de vista geraes. Sao
os seguintes:
1° Nao deve ser demasiadamente pequeno.
Sendo para trabalhar durante o dia, há que
tapar cuidadosamente todas as entradas de
luz. Verifica-se se êsse serviço foi bem feito,
entrando para o quarto e permanecendo ali
uns dez minutos, depois dos quaes a vista
ë capaz de reconhecer entradas por pequenas
fendas, que teem de ser -calafetadas. Sendo
para trabalhar de noite, ha que verificar se
por algum ponto entra luz de alguma casa
contigua ou de algum candieiro da rua, que
igualmente tem de ser vedada.
2° Deve ali haver duas mesas, afastadas urna da
outra, destinando-se qualquer delas para trabalhar corn os diferentes banhos e a outra bem
limpa e enxuta para se colocarem as chapas,
chassis, pincel, etc.
3° Ter urna lanterna vermelha. 0 melhor vidro
para ela é o rubi macisso ou urn filtro de
luz de segurança feito segundo as prescriçóes
de von Hübl e examinados espectroscopicamente. Para nos certificarmos se o vidro é
de segurança, procede-se do seguinte modo:
mete-se num chassis urna chapa ordinária de
alta sensibilidade, puxa-se a tampa até descobrir meia chapa e expóe-se esta á luz vermelha durante uns trés minutos, á distancia
de uns vinte e cinco centimetros; depois
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revela-se em metol-hidroquinone durante uns
quatro minutos. Depois de lavada e fixada
deverá apresentar em ambas as metades o
mesmo grau de transparencia. Se assim nao
fôr, há que diminuir a luz; mas o melhor
ainda é adquirir novo vidro de côr mais carregada, e examinado espectroscopicamente.
As chapas sensiveis ás côres verde-amarelo,
como sao por exemplo as nossas de emulsáo
crómica, requerem urna iluminaçáo especial
vermelho-escura muito densa.
As pancromáticas assim como as chapas
para côres »Agfa «, sao geralmente menos
sensiveis ao verde e por isso aprovaita-se
esta pequena deficiencia para se manipularem
a urna luz verde de vidros especialmente
escolhidos.
Temos á venda no mercado ótimas qualidades de filtros de luz de segurança. Veja-se
o capitulo — »Filtros de luz« —.
Note-se que por melhor que seja a qualidade do vidro da lanterna, a acçáo prolongada
da luz sobre a chapa gelatino-brometo de
prata altamente sensivel, produz nela urna influência que o revelador denunciará. Por
conseguinte, as chapas nao se apresentaráo á
luz por mais tempo do que estrictamente necessário. Para carregar os chassis afastar-noshemos urn pouco da luz de modo que os
raios da lanterna nao incidam directamente
sobre a chapa. O mesmo se observará durante a revelaçáo especialmente na primeira
fase. Depois, para se avaliar o progresso da
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operaçáo, já se pode chegar a chapa mais
perto da luz, mas por pouco tempo, sem
receio de veu.
As chapas diapositivas e os papeis brometo
»gaslight< nao requerem a habitual luz vermelha do quarto escuro. Basta-lhes urna luz
rigorosamente amarela espectroscopicamente
examinada.
4° Provisáo de agua no quarto escuro. Como
todos os negativos necessitam ser bem lavados depois da revelaçáo e da fixagem, é
preciso que tenhámos sempre á nossa disposiçáo abundancia de água fria e limpa,
e se fôr corrente, tanto melhor por amor da
comodidade.
5° É muito conveniente que haja urna prateleira
para copos, tinas, medidas, etc.; e n5.3 se
pode dispensar urn suporte para secagem
das chapas.

Experimentaçáo
das chapas.
Quando se comprem chapas nas quaes se nao
tenha absoluta confiança, convêm experimenta-las.
Nas nossas fabricas todas as emulsóes sao examinadas segundo principios scientificos e práticos: o
exame scientifico tem por objectivo os quatro pontos
seguintes:
10 Verificar se foi ou nao satisfeita a condiçáo
fundamental para que as partes da chapa nao
expostas fiquem transparentes e sem veu
depois de reveladas;
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20 Verificar qual é a menor quantidade de luz
que pode ter acçáo fotográfica na carnada
(valor da sensibilidade);
30 Verificar a gradaçáo da camada sensivel.
O resultado das experiencias é mostrado graficamente numa curva de escurecimento como a representada na pagina 34 para cuja formaçáo ;se
tornam essencialmente necessários dois aparelhos.
0 consumidor, em geral, nao terá meio de experirimentar as suas chapas por estes processos rigorosos, devendo portanto contentar-se corn um exame
baseado em principis práticos. Mas éste exame

Luz-relampago „Agfa".
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convêm que o faça todas as vezes que se proponha
executar urn grande numero de fotografias que nao
possa repetir. Consiste em fazer urna comparaçáo
corn urn tipo de chapa anteriormente já experimentado em trabalho do mesmo género. Expôe-se éste
tipo de chapa ao mesmo tempo que a chapa que se
quer examinar, precisamente nas mesmas condiçóes,
(retrato, paisagem, instantaneos, ou interior), e revelar-se ambas, juntas, no mesmo revelador preferido.
Pelo que diz respeito ao brilho do negativo, as
ideias dos operadores diferem conforme os seus
gostos pessoaes e a natureza do assunto. Uns preferem negativos transparentes, outros corn urna certa
densidade.
O numero sensitométrico indicador da sensibilidade da chapa, nao é suficiente, em geral, para
caracterisar a sua cap acidade de gradaçáo de tons
pela densidade. Considere-se que o valor de sensibilidade (apariçáo da imagem) vé-se, principalmente,
na primeira parte menos inclinada da curva de
enegrecimento, emquanto que a imagem em si, depende principalmente da parte recta da curva que
sobe continuamente sob um certo angulo. Esta parte
da curva regula a densidade dos meios tons e dos
claros. Em muitas fotografias a gradaçáo das tons
nas partes claras é justamente o que tem major
importancia. Na experiencia de comparaçáo é preferivel que o tempo de exposiçáo náa seja o minimo que
a sensibilidade das chapas permite. Por outras palavras, recomenda-se que nao se dé exposiçáo a
menos.
Pelo que respeita á sensibilidade das côres do
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material negativo a experiencia de comparaçáo f azse corn e sem filtro de absorpçáo (amarelo) em
relaçáo a urn mesmo objecto escolhido para tal fim.
Arranja -se a iluminaçáo (luz do dia, electrica,
etc.) em harmonia com o objecto a fotografar e com
as cbndiçóes em que realmente tenha de ser experimentada a sensibilidade da chapa.
0 sensitómetro de Eder-Hecht que é urn instrumento barato, pode ser facilmente e utilmente
empregado tanto por profissionaes como por amadores para experimentarem as diversas qualidades
das suas chapas, quer sejam ordinarias quer sejam
sensiveis ás côres. Leia-se o livro do Cons.
Dr. M. Eder (Ediçáo da casa Wilh.-Knapp, Halle,
Saale) — »Um novo sensitómetro« — .

Tirada com chapa „Cromo Agfa".
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A „exposiçáo".
Preparativos e regras gerais.
10 Maquina e chassis conservam-se sempre perfeitamente limpos principalmente de poeira. Os pontos claros similhantes a picadas de alfinetes que ás
vezes inutilisam os negativos, sao derivados de
poeira que cobria a carnada sensivel da chapa durante a exposiçáo.
20 0 mesmo a respeito da objectiva. Limpa-se
corn um pincel macio, ou assopra-se, e se fôr preciso
passa-se corn urn trapo fino, velho, lavado.
30 A camada sensivel da chapa fica voltada para
a tampa do chassis, e nao se deve tocar corn os
dedos para mais tarde nao apresentar manchas.
Mesmo já metida no chassis, a chapa será de novo
passada corn urn pincel de pêlo macio que o comercio chama »blaireaux«.
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4° A exposiçáo faz-se corn calma: pressas e
atrapalhaçóes prejudicam os resultados.
5° Recomenda-se que, especialmente nas fotografias tiradas ao ar livre, se cubra sempre a maquina corn o pano preto, como precauçáo contra
qualquer vestigio de luz que possa entrar all.
6° Imediatamente depois de f eita a exposiçáo
tomam-se as necessárias notas (indicando numero
do chassis, abertura empregada da objectiva, qualidade das chapas, natureza do assunto, intensidade
da luz e tempo de exposiçáo).

Paisagens.
Quando nao se trate de fotografias destinadas a
fins exclusivamente scientificos ou industriais, devemos ter sempre em vista, especialmente corn relaçáo a paisagens, que, dentro de certos limites, ternos
que considerar tambêm as leis da arte e da cornposiçáo. Comparando a liberdade de trabalhos do
pintor e do escultor, pode dizer-se que o fotografo
tem as máos atadas. A sua acçáo está restricta á
reproduçáo da natureza corn todos os seus pormenores.
Quem, em presença de urna paisagem, atentar
bem na sua disposiçáo e no seu efeito pitoresco,
reconhecerá imediatamente que há principalmente
duas questóes dominantes para o conjunto artistico,
que sao: o ponto de observaçáo e a luz da paisagem.
Para se escolher o melhor ponto de observaçáo
recomenda-se o emprego de urn visor iconométrico.
Na maior parte das maquinas de máo ha visores,
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mas reproduzem as imagens corn dimensóes excessivamente pequenas.
Para o efeito do quadro, é da maior importancia
a altura do ponto de observadáo, especialmente nas
regióes montanhosas. Escolha-se sempre cuidadosamente tal ponto de modo que sejam tao bem representados quanto possivel o primeiro plano e as
linhas de perspectiva.
Se se empregam chapas ordinarias, que só dao
imagens a branco e preto, nao nos deixemos iludir
pela riqueza do colorido do assunto, do qual só
teremos a representaçáo dos contornos e urna certa
relaçáo de tons.
Em toda a paisagem o primeiro plano tem urn
papel importante. As fothagens, a agua, os rochedos,
o acidentado do terreno, todos êsses elementos bem.
considerados, constituera outros tantos motivos de
dar animaçáo ao trabalho, de produzir efeito. Mas
o primeiro plano nao é dominante; serve antes o
assunto principal e guia o observador á contemplaçáo da disposiçáo do conjunto.
Logo que se encontra o ponto do qual é mais
favoravel a representaçáo do motivo principal e do
fundo, trata-se de se determinar os limites do primeiro plano de forma a constituir corn o todo urn
conjunto de um efeito perfeitamente harmonico. As
vezes a simples mudança da maquina para alguns
metros mais de distancia do ponto em que estava, é
o suficiente para se arranjar urn primeiro plano
conveniente. A escolha de alguns dos elementos
referidos, facilita quasi sempre extraordinariamente
o pitoresco da composiçáo do primeiro plano. No
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Fig.4A: Luz de cima.

Fig. 4B: Luz de lado.

Fig. 4 C: Luz de frente.

Fig. 4 D: Luz combinada.
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entanto torna-se extraordinariamente dificil dar indicaçóes exactas de como se ha de fazer.
E se nem sempre é facil de achar a perfeita
harmonia entre o primeiro plano e o assunto em
geral, muitas vezes torna-se impossivel encontrar
urna disposiçáo de ceu que contribua para auxiliar
o caracter de todo o conjunto. Ordinariamente o ceu
aparece uniformemente branco ou cinzento claro e
destróe o efeito da paisagem. Por isso, neste género
de trabalho convêm especialmente o emprego de
chapas »Cromo-Isolar« ou »Cromo-Isorapid« corn urn
filtro amarelo.
Urna vez achado o ponto de observaçáo, determinados os limites do assunto que ha de constituir
o quadro e arranjada a sua composiçáo, resta ainda
considerar a luz, isto é, qual luz será mais favoravel.
Na maior parte dos casos haverá sol e só raras
vezes se terá urna luz difusa (por exemplo, passagens, cantos ou barrancos estreitos cobertos de
arvoredo).
A luz do sol a prumo é menos favoravel; por
isso deve preferir-se a da manhá ou a do firo da
tarde. Perto do sol posto evitem-se as fotografias
corn a maquina de costas para o sol, porque assim
a falta de projecçóes de sombras prejudica enormemente o relevo das imagens. A melhor iluminaçáo
é a de lado. Algumas vezes, as fotografias contra
a luz teem urn efeito altamente artistico; mas esta
iluminaçáo, preferida em geral pelos pintores, requer
cuidados para que o sol nao dé na objectiva: alêm
disso, como a atmosfera está inundada de luz por
virtude de reflexos, pode acontecer que a imageai
fique inteiramente velada. Este género de trabalhos
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»contra -luz« só é pois aconselhavel aos amadores
que já tenham suficiente prática.

Retratos.
Aqui, a maior dificuldade para o amador é o
conseguir o arranjo para urna bôa iluminaçáo. Esta
deve ser tal que se harmonise corn o caracter do
modelo. Nos »ateliers« esse arranjo consegue-se
pelas combinaçóes das luzes de cima, de lado e
de frente. O efeito destas luzes mostra-se nas ilustraçóes fig. 4 A a 4 D. O exame destas figuras
faz compreender que urna conveniente iluminaçáo
só se obtem por meio de combinaçóes. O amador,
em geral, trabalha ao ar livre ou entáo em casa.
Ao ar livre muitas vezes encontram-se condiçóes
para se obterem bons retratos; mas dentro de casa
esse género de trabalho torna-se muito dificil, porque o interior é iluminado unicamente pela luz que
passa pelas janelas. D'ai resulta que os principiantes
;iouco mais conseguem do que imagens só iluminadas
dum lado, sem valor e sem caracter. Certos efeitos de
luz de cima, que no »atelier« se obteem facilmente, nao
se conseguem facilmente dentro de casa. Mas nem por
isso se deve desanimar de tentar o retrato em
casa. As nossas chapas de alta sensibilidade auxiliam
estes trabalhos, que »inquestionavelmente« sao dos
mais atraentes porque representam as pessoas precisamente na sua intimidade, no seu próprio meio.
Estes trabalhos exigem porem muitos cuidados
e muito estudo. A posiçáo do modelo dentro de
casa depende da entrada da luz. É indispensável urn
r
eflector para atenuar as sombras. A disposiçáo
Manual de fotografia 5
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representada no desenho fig. 5 pode ser adoptada
em muitos casos.
Dentro de casa, as maiores dificuldades a vencer
sao, naturalmente, os grandes contrastes entre a
luz e a sombra. D'ai resulta que deve haver muito
cuidado para corn o tenípo de exposiçáo, para corn
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a revelaçáo e, principalmente, para com a escollia
das chapas.
Para as fotografias de interiores recomendarnos
particularmente a chapa »Special-Agfa« a qual, sendo
convenientemente revelada, produz retratos com
vida, com excelente gradaçáo, tanto nas partes claras
como nas sombras ainda mesmo que a iluminaçá o
tenha sido urn tanto dura.

Fotografia
à „luz relampago".
A fotografia á luz - »relampago de magnesio'
que de começo era urna coisa de pouco valor, alean"
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çou nos ultimos vinte anos urna extraordinária importancia.
A principio considerou-se apenas como capaz
de substituir a luz do dia muito fraca; mas pouco
depois, a »luz - relampago« abrui caminhos inteiramente novos á Fotografia, permitindo trabalhos
de cuja possibilidade nem se podia suspeitar.
Primeiro empregou-se o magnesio em fio ou em
fitas que se queimava ao ar livre, mas d'este modo
as exposiçbes tinham de ser demoradas: hoje porêm,
eonseguem-se corn esta luz os mais altos instantaneos
por virtude de adequadas misturas de polvoras que
produzem urna extraordinária intensidade luminosa
ao mesmo tempo que só produzem pequena quantidade de fumo.
Ocorre entáo perguntar, naturalmente, porque nao
está generalisado o emprego deste importantissimo
auxiliar luminoso, que é a luz relampago de magnesio?
A resposta é a seguinte:
10 0 relampago de magnesio, quando nao se
tomem precauçbes adequadas, produz em regra urna
iluminaçáo dura e dá aos objectos reproduzidos o
aspecto de estarem caiados.
2° Muitas polvoras-relampago, teem o defeito
de desenvolverem abundantes fumaradas altamente
de
sagradaveis e inconvenientes. Na luz de relampago
»Agfa« está éste defeito reduzido ao minimo de
tal maneira, que se pode fazer urn consideravel
numero de exposiçbes sem que o fumo produzido
as prejudique.
3° Muitos amadores estáo convencidos de que
emprego das misturas da luz relampago se torna
perigoso para o operador.
5*
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40 Pela sua natureza, a luz-relampago nao sendo
racionalmente empregada, dá ás figuras urn ar constrangido e urn olhar fixo e espantado, conhecido até
pelo nome de »olhar de relampago«.
Todavia os quatro inconvenientes indicados
removem-se completamente sem grandes dificuldades.
Empregando as chapas »Special-Agfa «, de que
voltaremos a ocuparnos de novo mais adeante, até
mesmo poderemos tirar partido da dureza irritante
da luz de relampago para conseguirmos certos efeitos encantadores, poique estas chapas, corn a sua
admiravel riqueza de tons, permite, como nenhuma
outra, atenuar os contrastes. (Veja-se a fig. 6).
Por meio de urn saco ou dispositivo para apresamento do fumo, elimina-se o inconveniente da
dureza de iluminaçáo mencionado corn o numero 2.
Pelo que diz respeito aos elementos de que se
compôe a mistura que constitue a polvora da luz
relampago, é conveniente acentuar que, em separado,
ambos sao completamente inofensivos. Mas por outro
lado, é claro que todas as misturas teem de ser
manejadas corn o maior cuidado e corn todas as
condiçóes de segurança para que a sua inflamaçáo
se nao faça indepentemente da nossa vontade ou
espontaneamente.
O perigo de inflamaçáo espontanea náo se dé,
de facto com a luz-relampago »Agfa«.
O inconveniente mencionado corn o numero 4,
o olhar fixo e espantado, e em geral todo o ar de
constrangimento e pouco natural, consequentemente
pouco artistico, que se nota em geral nas fotografias
tiradas á luz relampago, remove-se principalmente
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Fig. 6.
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aproveitando o auxilio de outra luz geral, relativamente forte, quer seja dum candieiro, quer seja a
propria luz do dia. Ha porêm a observar, a titulo
de prevençáo, que esta iluminaçáo geral auxiliar
deve ser em tal conta que o seu efeito nao prejudique a exposiçao da chapa. Outro auxiliar para
a remoçáo do inconveniente mencionado, consiste
em libertar o modelo da impressáo de estar quieto,
esperando anciosamente o momento do relampago:
o modelo deve ter a necessária liberdade de movimento e de acçáo em harmonia corn a sua própria
individualidade; rir, conversar, até quasi esquecer
que está »pousando«. O espreitar o momento oportuno pertence ao operador.
Nos capitulos seguintes ver-se-há como a luzrelampago nos permite realizar facil- e economicamente fotografias, satisfazendo os pontos de vista
acima esboçados.
O importante na fotografia á luz-relampago está
em que o obturador se conserve aberto durante
todo o tempo que durar o relampago, mas que nao
se abre muito antes da inflamaçáo, nem continue
aberto por muito tempo depois.
Para que o modelo fique na sua disposiçáo
calma, natural, e nao hirto, numa posiçáo forçada,
basta o uso de urna lampada própria para a luz
relampago que permita ao operador a escolha do
momento exaeto em que deva produzir a inflamaçáo. Mas tal lampada só de por si nao basta: porque
como a objectiva tem de estar aberta ao mesuro
tempo, ou a fotografia deveria ser tirada quasi ás
escuras ou a chapa ficaria velada. Resolve-se a
questáo fazendo funcionar ao mesmo tempo a lam70
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,nada e o obturador, podendo-se assim, auxiliados
por qualquer iluminaçáo geral e até mesmo pela
luz do dia, escolher o momento próprio para a
inflamaçáo da luz-relampago (veja-se fig. 7). Quanto
mais intensa fôr a iluminaçáo geral da casa em que
se trabalhe, tanto mais natural será a expressáo

Fig. 7.

do modelo e tanto menos êle se chocará, conseguindo-se assim duas e trés exposiçóes sem que fique
com a de outro modo inevitável expressáo de an,siedade e constrangimento referidas. D'ai o recomendarse, por mais extranho que pareça e menos
correspondente ao uso geral, — o fazer a fotografia
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á luz-relampago, corn o auxilio da luz do dia,
sempre que possivel.
Deste modo nem os próprios animais, como caes
e gatos se espantara, deixando fazer exposiçóes
sucessivas (veja-se fig. 8).
Depois, a cooperaçáo da luz do dia que só de
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per si nao chegava para urn fraco instantaneo, envolve o negativo de urn caracter suave e harmonioso.
O funcionamento simultaneo do obturador e da
lampada-relampago realisa-se pneumaticamente ou
por propulsores. Nao havendo estes auxiliares correntes, consegue-se o mesmo fim corn alguma prátíca, fazendo funcionar o obturador corn urna das
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mdos e a lampada corn outra, pouco importando que
esta trabalhe corn propulsor e aquela corn pêra de
borracha ou vice-versa.

A luz de magnesio.
A chama do magnesio emite principalmente raios
azues e violetas, e segundo Eder a luz da polvora de
magnesio é de todas as luzes artificiais conhecidas
até hoje, aquela que corn urn tempo minimo de cornbustáo tem um efeito quimico maximo sobre gelatino-brometo de prata. 0 magnesio em fita é muito
menos economico.
Assoprando magnesio em pó para urna chama,
ele transforma-se numa espécie de vapor, resultando,
dada a presença de bastante oxigénio, a sua combustáo completa sob a forma de oxido de magnesio.
efeito luminoso assim produzido, em relaçáo á
unidade de tempo é, segundo Eder, menor que o
obtido com misturas de polvoras de luz relampago.
Nos primeiros tempos da fotografia á luz-relampago
de magnesio empregou-se de preferencia este sob
a forma de pó, que, corno se disse acima, se assoprava
para urna chama. O relampago ou a inflamaçáo
Produzida durava tanto (cerca de 1/3 de segundo),
que era frequente os retratos ficarem pouco satisfatórios.
Por esta razáo, as atençbes derivaran cada
vez mais para as
misturas de polvoras de luz-relampago.
Se se misturar pó de magnésio corn substancias
facilmente oxigenáveis
no calor, a reacçáo torna-se
a
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logo de principio táo intensa e corn tao considerável
desenvolvimento de calor, que o magnesio corno que
se reduz a vapor corn caracter explosivo e queima
corn bri1hantissima luz, em parte por virtude da
substancia misturada, e em parte á tusta do ar
atmosférico.
O magnésio oxida-se, passando a oxido de
magnesio, ligado corn várias substancias oxigenadas,
como por exemplo, corn os clorátos, percloratos,
nitratos, persulfatos, permanganatos, cromatos,
oxalatos etc. Estas substancias foram pois experimentadas na luz-relampago para fotografia.
A moderna fotografia á luz-relampago, que tem
e corn razáo, muitas exigencias pela força das cir
cunstancias, dispóe agora de urna boa escolha de
luzes-relampago capazes de satisfazerem todas as
suas exigencias.

Com chapa „Cromo Agfa".
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A fotografia á luz-relampago de magnesio teve
urn notavel impulso com as experiencias do Dr.
G. 011endorff que observou que os nitratos de terras
raras (oxido de tório, de cério, zirconio) misturados
com magnésio e aluminio produzem polvoras de luzrelampago superiores a todas as conhecidas tanto
em relaçáo á intensidade da luz como em relaçáo á
insignificancia do fumo (Patente de invençdo
D. R. P. No 158215 da Actien-Gesellschaft für Anilin
Fabrikation de 30 de Maio de 1903). 0 Sr. Novak'
observou (Anuario de fotografia e reproduçóes fotomecanicas 1908, pagina 372, S S) que o efeito fotoquimico de uma mistura de 1 grama de magnesio
corn 1/2 grama de nitrato de tório é igual a 10 vezes
o da mistura de 1 grama de magnesio corn 1 grama
de nitrato de potassio, e igual a 2 vezes o da mistura de 1 grama de magnesio corn 3 /1 de grama de
permanganato de potassio. Novak enunciou tambêm
o principio interessante que as quantidades de fumo
produzidas pelas misturas de nitratos nas luzesrelampago estáo na razáo inversa da .intensidade
da luz. Portanto que da mistura de 1 grama de
magnesio corn 1,1 2 grama de nitrato de tório resultaria apenas 1/lo da quantidade de fumo produzida
pela mistura de 1 grama de magnesio corn 1 grama
de nitrato de potassio. A Actien-Gesellschaft für
Anilin Fabrikation, desde bastantes anos que emprega os nitratos de terras raras na fabricaçáo da
luz-relampago »Agfa «. Segundo o parecer do professor Dr. Miethe a quantidade de fumo desenvolvida
Por 1 grama de mistura de magnesio-nitrato de
tiri) equivale á que desenvolve 0,1 grama de mistura de clorato de potassio. Segundo o mesmo pa- •
recer a duraçáo do tempo da inflamaçáo da mis75
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tura magnesio-nitrato de tórin é um pouco inferior
a 1/30 de segundo. Alêm disso Hans Schmidt no seu
guinte: »A polvora de luz-relampago Agfa« inflamalivro — »A Fotografia á luz-relampago« expâe o sese repentinamente: 1 grama de polvora consume-se
em cêrca de 1/30 de segundo. Esta rapidez tem sido
confirmada em toda a espécie de fotografías.
Segundo o Dr. G. Krebs os limites mais baixos de
duraçáo do tempo de inflamaçáo ficam entre 1¡~,
e 1/30 de segundo. Para os trabalhos de retratos nao
precisa ir álem de 1 '12 de segundo.
O professor Sr. Dr. W. Scheffer comunicou-nos
particularmente que experimenteu 10 polvoras de luzrelampago de diferentes marcas do comercio para
avaliar as suas intensidades de luz e constatou que
1 grama de polvora de luz-relampago »Agfa« produz
70 000 velas, emquanto que a imediatamente melhor
das outras marcas experimentadas produziu apenas
25 000.
A alta intensidade da luz da polvora-relampago
»Agfa« compreende-se considerando a reduçáo dos
nitratos das terras raras durante o desenvolvimento
da chama do magnesia, de modo que estas terras
oxido de tório, oxido de cério, etc.) encandecem na
chama: o seu emprego na polvora luz-relampago
»Agfa« é analogo ao que teem nos bicos Auer, nas
quais a intensidade e brilho da luz nao reside na própria luz mas de riva das terras raras que Heles entra in.
A utilidade prática de polvoras de luz-relampago
que produzam pouco fumo, reside principalmente na
possibilidade de se efectuar um major numero de
fotografias sucessivas. Pelo qua respeita á polvorarelampago »Agfa« damos a seguir a opiniáo de uol
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afamado fotografo de Hamburgo, que espontaneamente diz:
Num teatro delta cidade fiz ha tempo 32
exposiçóes sucessivas corn luz-relampago sem
o menor incomodo de fumo: e numa festa particular, numa sala de dimensóes normaes, fiz
tambêm 9 exposiçbes corn polvora-relampago
»Agfa« sem que se désse pelo fumo.
Apresentaçáo no mercado da luz-relampago »Agfa«.
A luz-relampago »Agfa« apresenta-se no mercado em embalagem original, corn mecha e medidas,
de 10, 25, 50 e 100 gramas. Nessas embalagens de
duraçáo ilimitada encontram embrulhados em sepa-

Com chapa „Croms.-hurapid agra".
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rado os diferentes elementos constituintes. Os pacotes sao admitidos nas encomendas postaes do correio,
porque a separaçáo de taes elementos componentes
garante a sua inoportuna inflamaçáo. Para mais
pormenores, ver pag. 276 e seguintes.
Para evitar aos amadores o incomodo de
medirem a polvora-relampagoi, e o terem de comprar
urna lampada especial e grandes quantidades de
polvora, áqueles que só uma vez por outra tenham
de fazer fotografia no género, a »Agfa« lançou no
mercado pequenas embalagens corn doses calculadas
corn precisáo, as:
Capsulas-relampago »Agfa«
em dois tamanhos (I e II). Estas embalagens sao
igualmente admitidas nas encomendas postaes. Cada
capsula contem exactamente a quantidade necessária
e serve ao mesmo tempo de carburador ou lampadarelampago. O relampago »Agfa« em capsulas, representa na verdade todas as vantagens possiveis.
0 empacotamento é cómodo, portatil, asseado, seguro, tem diversas aplicaçbes e é economico.
A melhor maneira de inflamar a CapsulaRelampago »Agfa«
A Capsula-relampago »Agfa« pode inflamar-se do
mesmo modo corno se inflamam todas as luzes-relampago usadas em fotografia; mas o meio mais
comodo e seguro em todas as circunstancias é a
faisca de urn metal piróforo. Adeante trataremos
disso.
Para se fazer a inflamaçáo por meio de papel
salitre, coloca-se uma pequena tira deste papel do78
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brada no sentido do comprimento, em forma de
têlha, sobre um fundo incombustivel, e deita-se-lhe
por cima a polvora-relampago, deixando comtudo
urn pedaço saliente, horisontalmente, que nao tenha
nenhuma polvora. Este pedaço acende-se corn urn
fosforo corn o braço estendido, afastando-se o braço
imediatamente.
Urna vez por outra a inflamaçáo falha. Em taes
casos espere-se mais um pouco porque nao é raro
acontecer que a inflamaçáo seja retardada pela
lentidáo corn que, por qualquer circunstancia, arda
• o papel.

30 premio no concurso Luz-relampagu Agfa.
(Riehm, Braunschweig.)
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Quem tiver verdadeiro interesse pela fotografia
á luz-relampago e pretender trabalhos que satisfaçam maiores exigencias, nao se contentará porêm
corn a inflamaçáo por meio do papel de salitre,
porque de mais a mais por este processo é impossivel
de a determinarmos num dado momento á nossa
vontade.
Pode empregar-se a electricidade fazendo passar
urna corrente por um arame fino metido na polvora:
mas este modo álêm de requerer acessórios urn
tanto complicados, nem sempre dá resultados seguros, pelo que há que recorrer a outro. Serve
magnificamente urn fia de algodáo inflamavel que
se enrola num arame. Quem queira servir-se da
corrente electrica tem de arranjar urna interrupçáo
absolutamente segura da corrente até ao momento
de f azer a exposiçáo.
A inflamaçáo por meio da corrente electrica
tem sobre o emprego do papel salitre a vantagem
do operador se mover á vontade depois de tudo preparado e escolher o momento que melhor lhe aprouver para fazer a exposiçáo.
Mas o processo que especialmente convêm para
inflamar a polvora-relampago »Agfa« é o da faisca
dos metaes piróforos. Nele se funda a inflamaçáo do
Carburador ou Lampada -relampago »Agfa«.
Esta lampada tem dado as suas provas, as mais
extraordinárias. Vende-se em dois tamanhos. As
dimensóes da mais pequena permitem que nela se
queimem, tendo-a na máo sem risco absolutamente
nenhum, cérca de 3 gramas de polvora relampago
a modêlo maior serve especialmente para os foto80
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grafos que nao só precisem queimar maiores quantidades de polvora (até 25 gramas), mas tambêm necessitem de repetir as exposiçóes, ulnas atraz das
outras, . sem demoras.
Ambos os modêlos garantem centenas de inflamaçbes sem que haja precisáo de substituir o
material próprio, e ambos estáo sempre prontos a
funcionar.
Na pagina 282 a 284 encontram-se instruçóes pormenorisadas acerca da lampada-relampago »Agfa«.
Cada aparelho vai acompanhado por urn papel corn
a maneira de ser uzada, tendo muitas ilustraçóes e
conselhos.

Determinaçáo
da quantidade de polvora-relampago
Agfa necessária para uma exposiçáo.
A quantidade de polvora-relampago necessária
para urna fotografia depende:
10 Da natureza quimica da substancia oxidante
que se misturou ao magnésio;
2° Da distancia entre o local da luz e o objecto
a fotografar;
3° Da abertura relativa da objectiva;
4° Da sensibilidade da chapa a empregar;
5° Da distancia entre a objectiva e o objecto
a fotografar;
6° Das dimensóes da sala ou espaço onde se faz
a fotografia e do poder de reflex-6o das suas
paredes;
7° Do volume e natureza do objecto a fotografar.
Manual de fotografia G
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Dos sete factores indicados os n° 2, 3 e 4 sao
de capital importancia.
A »Agfa «, tomando por base a intensidade luminosa da sua polvora - relampago, organisou urna
tabela de exposiçóes para a luz relampago composta de duas partes que deslizam uma na outra e
em que entram esses
factores capitaes, 2, 3 e
Gradosisensibilidad 4, de forma que por urn
de las
placas y películas simples manejo ela mosm
tra a quantidade de pol n
;.
vora requerida pelas cirN
_ r~,
6 . .6 "' cunstancias.
On ~'
Do outro lado
_
tmmo%wopü_ ,10 1617
`
ü.
_
queno
instrumento tem
..~6.,~,
s--.
.
Ei
,1 urna "tabela de exposiçóes
EgES=
á luz do dia. E feito de
=_
cartáo, vende-se metido
—~,
numa carteira de papel
e pode trazer-se na algibeira, corn instruçóes ale
impressas sobre o modo
de o utilisar.
Os factores 5, 6 e 7
Fig. 9.
que em certos casos po•
dem influir essencialmente na quantidade de polvora
necessária para urna fotografia, nao teem todavia a
mesma importancia na sua determinaçáo antecipada
que teem os factores 1 a 4. Por isso será conveniente que sejam atendidos os conselhos que damos
adeante corn respeito ás correcçóes das exposiçóes
excessivas ou deficientes. Em todos os casos em
que nao haja a certeza da quantidade de polvora
que se deva empregar, será sempre preferivel em16
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pregar antes de mais do que menos, por ser mais
fácil de remediar, durante a revelaçáo, as exposiçbes a mais do que as exposiçóes a menos.

Da escolha das chapas
e do revelador para fotografías
á luz-relampago.
A fig. 10 mostra a exposiçáo das chamas da
polvora relampago »Agfa« nas quantidades de 112,
1, 3 e 10 gramas, em relaçáo á superficie de 1
metro quadrado. Das ilustraçóes desta figura conclue-se que de forma nenhuma se pretende que a
acedo da luz-relampago • seja como a acçáo da luz
dum ponto, e por outro lado que a chama nao basta
para produzir, nem aproximadamente, urna iluminaçáo suficientemente harmoniosa do modêlo.

Com chapa ,,Cromo Agfa".
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Nao devemos por isso empregar nestes trabalhos chapas do género das tao duras: as que dao
1 ',z

grama de polvora

I grama de polvera.

~

E

~

3 gramas_de polvora

10 gramas de polvora
Fig. f0.

melhores resultados sao as que teem urna extensa
curva de gradaçáo de desenvolvimento regular, sein
demasiada tendencia para a vertical.
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A emulsáo das chapas ordinarias »Agfa« corresponde em alto grau a estes requisitos, e por isso
torna-se recomendavel o uso das chapas »Extrarapid Agfa« para a fotografia á luz-relampago. Mas
a emulsáo das chapas »Special-Agfa«, por virtude
da sua melhor gradaçáo de tons, satisfaz ainda
mais completamente todos os requisitos mencionados. Na verdade a vastissima escala de gradaçáo
progressiva de tons desta chapa, dá-]he urn logar
de destaque para os trabalhos á luz-relampago (Ver
fig. 11).
A chapa »Special-Agfa« abriu novos horisontes
aos fotografos; e aqueles que souberem tirar partido
das vantagens que ela oferece, obteráo resultados
que até entelo lhes eram desconhecidos.
Dando-se a circunstancia que a luz-relampago
»Agfa« é extraordinariamente rica de raios amarelos
e verdes, resulta d'ahi mais a enorme vantagem de
se poderem empregar corn ela chapas ortocromaticas,
como as »Cromo Agfa«, sem o auxilio de filtro
amarelo, reproduzindo mesmo assim toda a relaçáo
dos valores dos tons do objecto.
As fotografias tiradas corn chapas »Cromo Agfa«
demonstram realmente a vantagem do emprego
destas chapas por virtude da sua alta sensibilidade
ao amarelo e da riqueza que em raios amarelos tem
a luz-relampago »Agfa«.
D'ahi resulta que a chap a »Cromo Agfa« alêm
de produzir efeitos similhantes aos que se obteem
com o auxilio de urn filtro amarelo, tambêm só
requer urna pequena quantidade de polvora.
Quanto á escolha do revelador náo há dificuldades. Ha apenas a recomendar que se evitem em
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Mbsoluto os reveladores que dáo resultados duros.
Por isso ponha-se de parte o Hidroquinone.
0 Metol presta-se admiravelmente para o caso
koluçáo de Metol-Agfa). O Rodinal, que serve para

Com

chapa „Cromo Agfa"

Corn

chapa ordinaria

Fig. 12.

todos os trabalhos em geral, tambêm se presta perfeitamente para a revelaçáo das imagens tiradas á
luz-relampago.
Para mais pormenores acêrca do metodo geral
de revelaçáo, veja-se adeante o capitulo próprio.

Dispositivos
Para apresar ou dissipar o fumo.
Como já se disse, do relampago-magnesio empregado sem atençóes especiaes resulta urna
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Fig. 13.

iluminaçáo dura que dá aos objectos a aparencia de
estarem caiados; e alêm disso os produtos da combustáo, independentemente da major ou menor quan tidade de fumo desenvolvida, depositam-se no mobiliario da casa se esta nao tiver suficiente tiragem•
Ambos estes inconvenientes se evitam admiravel88
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Fig. 13a.

mente com o uso de aparefhos ou dispositivos para
apresar ou dissipar o fumo. No mercado encontram89
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se á venda taes dispositivos corn formas e tamanhos diferentes.
Estes dispositivos nao se devem molhar para que
os productos da combust-d o nao façam sujidade e
mesmo porque a umidade pode ter influência sobre a
polvora. Convêm acentuar que em geral o uso
destes dispositivos exige urn aumento de consumo de
polvora de cerca de 250/o; mas tal aumento pode
ser evitado, colocando a boca do dispositivo á
distancia de uns 25 centimetros por cima da lampada-relampago. Assim, a chama actúa ainda muito
eficazmente, o fumo fica no dispositivo, e o reflexo
deste ajuda a suavisar a imagem.
A figura 13 mostra a disposiçáo da camara em
relaçáo á lampada-relampago em forma de T, ligados
ambos os aparelhos pelo tubo de borracha de acçáo
dupla simultanea, vendo-se tambêm a disposiçáo do
saco ou dispositivo para apresar o fumo por cima
da lampada.
A figura 13 a mostra como se fecha o saco e
se tira corn o seu suporte de cima da lampada.
Esta ilustraçáo é facilmente compreensivel e
dispensa mais explicaçóes.

Outras disposiçóes para o exposiçao•
A quem deseje assenhorear-se por completo de
todas as disposiçóes particulares para o emprego
do aparelho em certos trabalhos, recomendamos
a leitura do livro de Hans Schmidt — »Fotografar a
luz-relampago« — editado pela casa W. Knapp,
Halle e tambêm a leitura do livro do Dr. H. Beck
— Fotografia á luz-relampago — editado pela casa
Liesegang, M. Eger, Leipzig.
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Depois de se determinar o que deve constituir o
conjunto do quadro, trata-se entáo dos arranjos respeitantes ao modelo. Instala-se a maquina -e a lampada. Para a maior parte das fotografias convirá
luz alta, lateral, num plano em frente do modelo: por
isso ha que escolher o local para a lampada-relampago. Se estiver adeante da maquina, ha que arranjar urn para-luz ou »écran« opaco que evite que a
luz directa atinja a objectiva.
Náo é aconse1have1 o uso simultaneo de varias
lampadas-relampago (urna para a iluminaçáo principal e outras para diminuir as sombras), por nao ser
nada fácil regular corn exactidáo o seu funcionamento. Ao emprego de varias lampadas, é muito
preferivel o emprego de um reflector branco, de
pano ou de papel, para modificar o caracter da iluminaçáo. É obvio que a lampada-relámpago nao
deve ficar junta de objectos facilmente inflamáveis.
As ilustraçóes da figura 10 mostram as dimensóes
que a chama atinge e portanto o afastamento que
convem guardar, ao mesmo tempo que mostram que
dimensóes deve ter o dispositivo para apresar o
turno.
Cada lampada »Agfa« é acompanhada de instruçoes completas relativas ao seu uso, e por isso
aconselhamos a leitura de tres instruçôes.

Fotografiés de interiores.
No seu tratado — »Fotografia de interiores e

r eproduçóes fotograficas de objectos decorativos

artisticos« — diz o professor Dr. O. Mente, o seguinte:
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Vejamos a melhor maneira de executar fotografias de interiores, conforme as varias condiçóes
que se apresentem.
Para simplificaçáo, suponhamos em primeiro
logar urna sala rectangular só corn urna ou duas
janelas do mesmo lado. Aqui, a iluminaçáo do mobiliário, etc. é pronunciadamente lateral. Se o mobiliário e as paredes da sala forem de côr clara,
as sombras seráo bastante atenuadas corn a luz
'reflectida e é possivel fazer fotografias mesmo directamente contra a luz, as vezes de belos efeitos
artisticos, empregando urna bôa chapa anti-halo,
como por exemplo a »Isolar ou a Isorapid-Agfa«.

~ m ~rrie
i
e ~i ~~oí /
~ ~
„Extrarapid Agfa".

Com chapa
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As circunstancias do meio em que se trabalha é
que háo de determinar se a escolha da chapa deve
recair numa simples »Isolar« ou numa »Isorapid«,
ou se a qualidade anti-halo destas nao é suficiente,
e se portanto haverá que dar preferencia a outras
de mais alta sensibilidade ás côres, como sáo as
»Cromo-Isolar« e as »Cromo-Isorapid«. Urn aposento em que o mobiliario, tapetes, decoraçôes, etc.
tenham urna côr acinzentaga clara ou urna côr geral
clara pouco pronunciada, pode fotografar-se corn
segurança corn ulna chapa »Isolar«; mas é fora de
duvida que melhor e mais seguro é o resultado que
se obtem empregando urna chapa de maior sensibilidade ás côres como a »Cromo-Isolar« conjuntamente corn urn »écran« especial amarelo.
Nos casos em que 'a exposiçáo deva ser curta,
como por exemplo nos contra-luz de modelos vivos,
prefira-se a chapa »Cromo-Isorapid« cuja emulsáo
produz urn trabalho suave. Nos casos contrarios,
isto é, quando as fotografias tenham de ser tiradas
do lado da janela para dentro, na direcçáo da luz,
e especialmente em casas com paredes e mobiliario
claros, onde ha sempre falta de contrastes, seria
urn erro empregar entáo chapas de emulsáo que
produzam falta de contrastes.
Aconselhamos portanto a observaçáo das seguintes regras:
Nos casos de assuntos corn falta de contrastes,
uzem-se as chapas que os produzam, e taes sao as
»Isolar« e »Cromo-Isolar«.
Nos casos de assuntos ricos de contrastes, uzemse as chapas de trabalho suave, como sao as
»Isorapid« e as »Cromo-Isorapid«.
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Estas regras aplicam-se tanto ás fotografias
de interiores como ás de quaesquer outros assuntos.
Insistimos ainda mais urna vez em que o emprego das chapas de emulsáo ortocromatica combinada corn urn »écran« amarelo proprio, é sempre
preferivel ao das chapas de emulsáo ordinaria (mesr
,

Fig. 14.
Fotografia de mobiliario de mogno tirada com chapa »Cromo"
e filtro amarelo

mo para os assuntos que aparentem falta de cor),
todas as vezes em que nao baja inconveniente no
prolongamento da exposiçáo requerida pelo »écran«.
Porêm, nos casos de aposentos corn mobiliário amarelo ou amarelado, etc. como o de faia, de nogueira
italiana, de mogno, etc., o emprego da chapa orto94
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cromatica combinada corn o »écran« torna-se absolutamente necessário para que na fotografia possa sobressair a estrutura da madeira.
Nas fotografias contra luz em aposentos de
mobiliário escuro, poderá notar-se falta de delinea~ - .......'~~

%
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ir

~

Fig. 15.
Com chapa ,Isorapid`

çóes, ainda mesmo que se empreguem chapas »Isorapid« ou »Cromo-Isorapid«. Entáo a luz-relampago
será urn auxilio tao simples quanto seguro para
atenuar a densidade das sombras. Na reproduçáo
do assunto representado na fig. 15, recorreu-se a
este auxilio. Depois de urna exposiçáo á luz do dia
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de cerca de urn minuto a f. 12, fez-se funcionar uma
lampada-relampago do lado da maquina, junto da
porta, que iluminou as partes escuras sem prejudicar
em nada o efeito da luz que entrava pela janela.
Quanto mais demorada fôr a exposiçáo á luz do

Fig. 16.
Corn chapa „Extra-rapid Agfa". Exposiçáo: 15 minutos.

dia tanto menor virá a ser a quantidade de polvorarelampago a empregar.
Evitem-se iluminaçôes demasiadas corn luz-relampago para que as sombras nao desapareçam por
completo o que seria de efeitos anti-naturaes. Esses
efeitos nem sempre se eliminam por completo porque
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a acçáo da luz-relampago manifesta-se mais ou
menos pronunciadamente, segundo os assuntos a
fotografar sao mais ou menos claros, mais ou menos
escuros. O busto branco de Liszt que se vê
em cima do movel, apresenta o lado oposto á
~irirr
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Fig. 17.
Com chapa „Extra-rapid Agfa". Exposiçi{o: 10 minutos.

janela bastante iluminado por virtude da influència
da luz-relampago, emquanto que os lados dos moveis
°postos á janela tem ainda a necessária densidade.
Pela operaçáo da revelaçáo pode influir-se consideravelmente no resultado dos trabalhos feitos corn
lUz natural e corn luz artificial.
Manual de fotografia 7
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As fotografias representadas nas fig. 16 e 17,
que foram tiradas respectivamente corn exposiOes
de 15 e 10 minutos, só corn luz do dia que entrava
pela janela que se vê na própria fotografia, mostram
com evidencia que tiveram excesso de exposiçáo
nas partes mais iluminadas (especialmente a jancla)
e falta de exposiçáo nas sombras. . A fig. 17, con•
sideravelmente melhor do que a fig. 16 apresenta-se
livre de halo e da solarisaçáo que salta á vista nesta,
reproduzindo bem os objectos que estáo em cima
da secretaria, e até mesmo a janela por onde entra
o sol que ilumina o interior.
Estas três ilustraçóes demonstram que as fotografias de interiores contra-luz, devem ser tiradas
sempre e exclusivamente corn chapas anti-halo (como
as »Isolar« e »Isorapid«) : e sempre que se queira
ter uma reproduçáo, a branco e preto, da relaçáo
dos valores das côres, devem empregar-se, naturalmente, chapas anti-halo ortocromaticas (como as
»Cromo-Isolar« e »Cromo-Isorapid<).
Vemos pois que corn assuntos da natureza dos
aqui representados, nao se conseguem resultados
satisfatórios nem corn urna exposiçáo demasiado pro'
longada, como conviria ás partes na sombra, nem
com urna exposiçáo demasiado curta. No ultimo caso
resultam negativos duros, isto é, sem gradaçáo nas
sombras quando nas partes iluminadas já tem bas'
tante; se a exposiçáo for muito prolongada, alem da
solarisaçáo e do halo, os negativos aparecem cony
pletamente velados. Este defeito é produzido pela
luz projectada pela objectiva para o interior da
maquina, onde se difunde, indo reletir-se na chapa s,e
»velar« a imagem, especialmente as suas sombra
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e dá a falsa impressdo de ser devido ao excesso de
exposiçáo propriamente dita.
Devemos entáo referir-nos agora, ainda que
brevemente, a questáo da avaliçáo exacta do tempo
de exposiçáo, urna das mais dificeis da fotografia de
interiores.
Neste género de trabaiho, álêm da estaçáo, da
hora do dia e do estado do céu, aquela avaliaçáo
depende de numerosos outros factores, como por
exemplo das dimensáes das janelas, da qualidade dos
vidros, da Or do mobiliárió, tapessarias, curtinas, etc.
Se bem que as chapas anti-halo »Agfa« (Cromo)
»Isolar« e (Cromo) »Isorapid« tenham urna extraordinária latidude para a exposiçáo, devemos sempre
lembrar-nos que as fotografias de interiores contraluz, teem exigencias excepcionaes do material negativo. Para taes trabalhos nao há, como já se disse,
nenhuma maneira de determinar o tempo exacto
de exposiçáo de modo que se obtenha simultaneamente urna reproduçáo das partes -mais claras (janelas) e das sombras densas. É portanto urna queso sempre comprometedora.
Em geral, a exposiçáo nos interiores deve ser
a mais curta possivel em relaçáo ás sombras dos
objectos a fotografar. A emulsáo das chapas compete ter propriedades especiaes que regulem de
certo modo o excesso de exposiçáo nas partes claras,
porque nestas o fotografo pouco consegue fazer
influir a revelaçáo.
Embora os fotómetros opticos e quimicos e as
tabelas de exposiçóes dos diversos sistemas ofereçam urna certa garantia para a avaliaçáo do tempo
de »pose«, nas fotografias dificeis de interiores (espe99
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cialmente contra-luz) o melhor mestre será sempre
a experiencia.
Aos principiantes nestes trabalhos aconselhamos
que nao economisem demasiadamente as chapas;
antes recomendamos que façam do mesmo assunto,
nas mesmas condiçóes, très negativos corn exposiçóes sistematicamente aumentadas por dobro. Destas experiencias colherao grande proveito.
Tudo isto tem naturalmente aplicaçáo particular nas fotografias de interiores corn contrastes
fortemente pronunciados entre as sombras e as
partes iluminadas, conforme as fig. 15, 16 e 17.
Quanto mais curta fôr a escala dos tons naturaes,

Corn chapa ordinaria ,Agfa".
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tanto mais facilmente se pode errar no sentido de
excesso de exposiçáo.
A rápida apariçáo simultanea, no banho revelador, das partes claras e das sombras, prova excesso
de exposiçáo ou que houve »velatura« produzida
pela luz difusa reflectida do interior do foie da
maquina, e neste caso a revelaçáo tem de ser consideravelmente mais prolongada do que a dos negativos . de exposiçáo normal. É preciso considerar
que, nas exposiçóes a mais, a acçáo da luz na
superficie das chapas é tal, que logo de principio da
revelaçáo se produz urna forte densidade. Em todo
o caso a diferença de tons entre luz e sombras é

Corn chapa „Cromo-Isoraoid" „Agfa "
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extraordinariamente insignificante no começo da revelaçáo de urn negativo corn exposiçáo a mais, e
só aumenta corn a penetraçáo do revelador na
chapa, na qual, — a nao tratar-se de urna excessiva
exposiçáo sem remedio — em breve acaba a acçáo
da luz nos sitios que háo de produzir as sombras,
emquanto que nas partes claras o brometo de prata é
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Fig. l8.
Tirada com luz de frente. Existencia de fortes reflexos.

reduzido pela revelaçáo em toda a espessura da
carnada.
Como taes negativos, revelados durante mais
tempo do que o normal, ficam forçosamente muito
densos e requerem consequentemente urna impressáo
muito prolongada, é mister eliminar ou atenuar o
veu por meio de urn conveniente enfraquecedor.
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Acérca desta operaçáo damos adeante as necessárias instruçóes.
Prestemos agora a nossa atençáo a certos objectos decorativos de interiores e vamos ver como
se realisa convenientemente a sua reproduçáo fotografica.
Quem já alguma vez se ocupou a dependurar

i //////////
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Fig. 19.
Pirado corn luz lateral, sen reflexos.

quadros, conhece praticamente as dificuldades que
ha em se encontrarem logares para a colocaçáo de
Pinturas a oleo envernisadas ou das que sejam
metidas em molduras corn vidros, de modo que náo
haja reflexos. Para o efeito de reproduçóes fotograficas, especialmente de quadros a oleo, é de
importancia capital procurar-se urn logar que náo
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sómente tenha urna iluminaçáo correspondente á
de que se serviu o pintor no seu »atélier«, mas
tambêm que ali o quadro se apresente livre inteiramente de reflexos incomodos.
Os aposentos que teem só urna janela e as
paredes forradas de papeis que nao sejam muito
claros, prestam-se bem para a reproduçáo foto-

Fig. 20.
Tirada com chapa „Extrarapid Agfa". Veja-se tambem a ampliaçdo Fig. 22

grafica de pinturas. Colocando o quadro de forma
que a luz da janela nao lhe bata directamente, nem
de frente nem de lado, mas sim num angulo de 45°
aproximadamente, raras vezes haverá reflexos. Em
certos casos torna-se necessario cobrir mesmo a
maquina corn urn pano preto para que as suas
partes pulidas nao deem origem aos reflexos.
l-04
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A fig. 18 que representa a reproduçáo de urn
quadro antigo quasi só de urna côr, mas em cuja
execuçáo foram empregados varios materiais de
pintura, como pastel, aguarela, tintas lacadas etc.,
mostra bem claramente os defeitos da iluminaçáo
de frente. Para tirar esta fotografia o quadro foi
posto em frente da janela paralelo a esta, e assim
j'i
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Fig. 21.
Tirada com chapa „Reproduktion Agfa". Veja-se tambem a ampliaçáo Fig. 23

todas as suas partes brilhantes refletem luz. Em
alguns sitios os valores dos tons apresentam-se completamente invertidos, resultando que a reproduçáo
parece urn mixto de negativos e positivos. Salta logo
aos olhos que a causa de tudo isto nao reside na
chapa e, de facto, a fig. 19 que representa o mesmo
assento tirado corn a mesma chapa (»Extrarapid105
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Agfa «), mas recebendo luz lateral, mostra imediatamente tudo corn urna aparencia normal, verdadeira.
Continuemos por emquanto a tratar dos assuntos
quasi apenas a branco e preto e vejamos como
podem ser reproduzidos convenientemente os de-

Fig. 22.
Ampliaçdo de urna cabeça da fig. 20.
Linhas pouco nitidas.

Fig 23.
Ampliaçáo de urna cabeça da fig. 21.
Linhas nitidas.

Desenhos perfectos obttdos corn chapa de grande
sensibtlidade „Agfa" e corn chapa „Reproduktion Agfa".

senhos a traço, as estampas, as gravuras em madeira, em cobre, ern aço e á agua-forte, etc.
Nestas, nao ha verdadeiramente senáo dois tons;
o fundo branco do papel e o preto do desenho; e
por isso, para tal genero de trabalho, prestam-se
bem chatas de gradaçáo mais curta e dura, como sao as
106
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que se encontram no mercado corn o nome de
chapas Reproduktion »Agfa«.
A fig. 20 que representa a antiga gravura em
madeira, »A Ceia«, de Dürer, foi feita corn urna chapa
»Extrarapid-Agfa «, emquanto que para a fig. 21 empregou-se ulna chapa Reproduktion »Agfa«.
Examinando estas provas a olho nú, náo se
encontra urna grande diferença entre elas em relaçáo á nitidez, notando-se apenas que a feita corn
a chapa »Extrarapid -Agfa« nao é táo brilhante como a
feita corn a chapa Reproduktion »Agfa«; mas se as
examinarmos corn uma lente ou lupa que aumente
4 ou 5 vezes, ent-do a diferença salta imediatamente
á vista.
A fig. 22 é urna ampliaçáo de urn bocado da
prova fig. 20 que foi f eita corn chapa »Extrarapid« a
fig. 23 é urna ampliaçáo da mesma medida do bocado correspondente da prova fig. 21 feita corn
chapa Reproduktion »Agfa«. Agora a diferença de
brilho e nitidez é bem evidente.
Quando se tratar de reproduzir assuntos corn
grande riqueza de colorido, como por exemplo
pinturas a oleo, a aguarela, a pastel, etc., náo
podem empregar-se as chapas ordinarias, por isso
que sea() insensiveis ás côres. Nestes casos empregam-se chapas sensiveis ás côres »cromo«, como
sáo as — »Cromo-Isolar« — as »Cromo-Isorapid«
e as »Pancromaticas« »Agfa«.
Se o assunto a reproduzir náo tiver urna grande
predominancia de côr vermelha, conseguem-se bons
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resultados com as chapas »Cromo-Agfa« todas as
vezes que fôr bem avaliado o tempo de exposiçáo.
Náo havendo a certeza do tempo de exposiçáo,
será preferivel usar chapas »Cromo-Isolar« proloniii
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Fig. 24.
Tirada com chapa ,Extrarapid Agfa ".

gando entáo, propositadamente, a exposiçáo. A
fig. 24 é a reproduçáo de urn quadro que está no
museu Schinkel-Beuth, da Escola Superior Tecnica de
Charlottenburg (representando as ruinas dum palacio perto de Napoles) e foi feita corn chapa ordinária
108
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»Extrarapid-Agfa«. A parte do ceu pintada corn
azul intenso apresenta-se branca na reproduçáo,
emquanto que as partes pintadas a ocre amarelo,
estáo escuras demais. A fig. 25 foi feita

~
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Fig. 25.
Corn chapa „Cromo Agfa" e filtro amarelo.

de chapa »Cromo-Agfa« corn o auxilio de urn
filtro amarelo, e a exposiçáo prolongada ao dobro
do que em geral requerem estas chapas. A reproduçáo representa em branco e preto quasi exactamente os valores correspondentes ás côres dominan109
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tes do quadro, que sao azul intenso e amarelo
claro.
As fig. 26, 27 e 28 mostram ao leitor fotografias
de urna gravura em cobre corn grande riqueza de
colorido (igualmente pertencente ao museu de
Schinkel-Beuth), tiradas respectivamente corn chapas
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Fig. 26.
Gom chapa „Extrarapid Agfa ".

»Agfa« ordinária, ortocromatica combinada corn urn
écran amarelo médio e pancromatica combinada com
urn écran alaranjado. A diferença das fig. 27 e 28
resalta principalmente na reproduçáo dos paineis
aa que no original téem a côr do vermelho de
Pompeia e dos paineis pequenos, quadrados, que ha
110
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por cima daquêles, e no meio de cada urn dos quaes
ha urna cabeça de animal.
Estes pequenos nadas, de relativamente pequena
importancia, conseguem-se facilmente por meio do
retoque, colorindo as partes demasiado escuras do
negativo, por exemplo, corn vernis colorido.
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Fig. 27.
Corn chapa „Cromo` e filtro amarelo.

Aconselhamos porêm o uso das chapas pancromaticas sempre que se trate de reproduçóes de quadros corn predominio de vermelho puro ou combinaçôes desta côr desde os diferentes tons do
vermelho claro até ao vermelho denso.
As quatro ilustraçôes que se seguem sao de urna
111
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janela de vitraes, e foram feitas de fotografias tiradas corn quatro chapas »Agfa« diversas, tendo esta
série por firo a demonstraçáo da diferença dos resultados que se obteem corn o emprego das chapas
ordinárias, ortocromaticas e pancromaticas, ao mesr r/ r/
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Fig. 28.
Corn chapa „Pancromatica Agfa`.

mo tempo que mostra tambêm a importancia que
tem a eliminaçáo do halo.
As fig. 29 e 32 foram tiradas corn chapas nao
anti-halo, mas sensibilisadas pancromaticamente, e
d'ai o ser o halo menos pronunciado do que nas
chapas ordinarias »Extrarapid«.*) Isto é devido a
')
se deve reparar sómente no halo das janelas dos ladosTmas
tambêm no da janela dos vitraes, principalmente na parte de cima.
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ter-se usado urn filtro rigorosamente amarelo que
absorveu a maior . parte dos raios dispersos ainda
antes de chegarem á objectiva. Pela mesma razáo
é que ha uma diferença similhante entre as fig. 30
e 31, embora ambas tiradas corn chapas anti-halo
»Isolar«.

Fig. 29.
Chapa „Extrarapid".

Fig. 30.
Chapa „Isolar Agfa".

No ultimo caso nota-se uma diferença importante
na reproduçáo da arquitectura interior, que na verdade é devida a que a fotografia da fig. 30 teve
uma exposiçáo relativamente mais prolongada do que
a da fig. 31.
Quanto á questáo essencial, isto é, á reproduçáo
dos valores das côres do vitral da janela corn
chapas ordinárias ortocromaticas e pancromaticas,
Manual de fotografia 8
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nota-se logo nas ultimas três fig. 30, 31 e 32, e
ainda melhor nas ampliaçóes destes originaes, fig. 33,
34 e 35, a influência do material negativo nessas
reproduçóes.
Convêm acentuar agora mais urna vez, que para
certas qualidades de raios luminosos, a sensibilidade

Fig. 31.
Com chapa „CromoIsolar Agfa"
corn filtro.

Fig. 32.
Chapa ,Pancromatica Agfa".

aumentada por meio de resensibilisaçáo, no basta
por si só; a sensibilidade aos raios azul e violeta,
é preponderante em todas as emulsóes, quer elas
sejam ortocromaticas quer sejam pancromaticas; de
modo que o uso do »écran < se torna absolutamente necessário sempre que se trate da representaçáo a
branco e preto dos valores exactos das côres, ou sempre que s. pretenda fa!er sobresair as proprias obres.
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Corn um pouco de prática é possivel reconstituir pelas fig. 33, 34 .e 35 as côres da janela
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náo sómente notamos a existencia de urna faxa clara
em volta das partes brancas da figura, mas tambêm
a falta de desenho nessas partes, o que produz urn
certo constrangimento á vista do observador.
A causa de ambos os factos é a mesma; — o

Fig. 36.

Fig. 37.

Corn chapa Extrarapid; „halo" em

Corn chapa „Isolar-Agfa".

Eliminaçao dos defeitos apontados
volta da Fig. Falta de desenho
na fig. 36.
nas partes claras.
Reproduçao de urna estatueta de porcelana branca e preta.

halo de reflex-do, — cuja origem e efeitos já foram
descritos. Destes factos o mais aborrecido realmente
é o da velatura produzida nas partes claras, porque
o amador náo pensando na existencia do halo, náo
sabe a que atribuir a falta de desenho. Tudo isso
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se evita por completo corn o uso das chapas »Isolar«.
A fig. 37 demonstra a toda a evidencia a extraordinária superioridade desta chapa nos casos em
questáo. O mesmo se dá corn as fig. 38 e 39 que representam urna antiga »caixa« de chá, feíta de vidro

Fig. 38
Corn chapa Extrarapid.

Fig. 39.
Corn chapa „Cromo-Isolar" e filtro
amarelo, e fumo de charuto assoprado para dentro da caixa.

Reproduçito de uma „caixa" de-:chii,Tan tiga,' de vidro facetado, côr de_ambar.

côr de ambar, muito facetada, dificilima de fotografar.` Tratando-se de urn objecto de côr amarelada,
pouco se poderia esperar da sua fotografia tirada
corn urna chapa insensivel a côres. E realmente o
resultado obtido corn chapa »Extrarapid« é urna
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lastima comparado corn o resultado que deu a
chapa »Cromo-Isolar« combinada corn o »écran«
amarelo. A fig. 38 é urn belo exemplo de reproduçáo

Fig. 40.
Com chapa Extrarapid, iluminaçlo
normal (fortes reflexos).

Fig. 41.
Corn chapa igual, estando a jarra
cheia de gelo (reflexos atenuados).

das »luzes no ar« quando se aplica urn material que
nao reage contra as côres naturaes do objecto a
fotografar.
O fumo de charuto assoprado para dentro da
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»caixa« teve por fim evitar, tanto quanto possivel, que
se visse por transparencia a parte de traz, o que
transtornaria a sua forma original.
E desnecessário assegurar que ambas as fotografias foram tiradas precisamente nas mesmas
condiçóes.
As fotografias de objectos de metal maciço pulido, oferecem sempre aos amadores dificuldades consideraveis.
As fig. 40 e 41 representam tima jarra de desenho relativamente simples, mas que mesmo assim
tem tantos reflexos que Ihe alteram a forma original
numa fotografia tirada em circunstancias normaes.
E inutil tentar a eliminaçáo dos reflexos por meio
de panos brancos ou pretos dependurados em volta
ou estendidos por baixo. Procurar fazer o trabalho
ao ar livre tambêm nao dá resultado.
Entelo o operador ve-se obrigado a sacrificar urn
pouco a fidelidade da reproduçáo, embaciando as
partes brilhantes corn urna cobertura baça. Nos
vasos ôcos facilmente se consegue o embaciamento
enchendo-os de agua gelada ou de qualquer outra
mistura
gelada (veja fig. 41); pôrem, nos
objectos que nao permitem simithante processo, aplica - se urna leve demáo de qualquer
substancia apropriada, como por exemplo magnesia
com alcool. A esta mistura junta-se leite para Ihe
dar a consistencia adequada e aplica-se directamente
ao metal corn urn pincel macio, obtendo-se assim
urna delicada côr mate que ainda deixa passar
alguns fracos reflexos. Esta demáo sae depois facilmente por meio de urna simples lavagem corn agua.
As duas fotografias seguintes pertencem á cate119
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goria das que nao oferecem nenhumas dificuldades
quando se escolha o material negativo proprio e se
cuide da conveniente iluminaçáo dos objectos.
Pelo que respeita ao baixo relevo do museu
Schinkel-Beuth, representado pela fig. 42, é evidente
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Fig 42.
Com ehapa „Isolar-Agfa".

que foi empregada urna chapa anti-halo (»Isolar«).
Se nao rosse a3sim, haveria o risco de desaparecerem
os pormenores de desenho do original, especialmente
no caso de urn excesso de exposiçáo, ligeiro que
fosse, como aconteceu corn a estatueta de porcelana,
fig. 36.
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A luz tem de ser lateral para que a plastica do
fraco relevo sobresaia claramente.
A renda, genero Renascença, representada na
fig. 43 colocou-se em cima de urn papel preto corn
que se embrulham chapas para que desta maneira
resultassem bons contrastes, e empregou-se a chapa
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Fig. 43.

Reproduktion »Agfa «. A acentuaçáo do relevo conseguiu-se corn luz lateral; mas é born ter em mente
que se devem evitar os excessos desta luz.
Corn a chapa »Isolar«, que tambêm produz bastantes contrastes, obteem-se igualmente boas reproduçóes do género: mas se a renda, ou outro objecto
similhante, fár amarela, empregar-se-háo chapas
121
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1. a

o filtro ou
»Cromo-Isolar« de combinaçáo com
»écran« amarelo.
A dificuldade de reproduzir objectos pequenos
(moedas, ornatos, joias, etc.) está em salientar os
trabalhos de gravura ou relevo da superficie. Para
tal se conseguir, a ilaminaçáo ha de ser acentuadamente lateral; mas por outro lado, desta iluminaçáo

Fig. 44.
Ornato colorado directamente
sobre fundo branco.

Fig. 45.
O mesmo ornato fixado em vidro
par meio de cera e tendo a alguma
distancia o fundo branco.

Reproduçóo de um ornato de ferro, japonez, ricamente trabalhado.

resultam sombras muito fortes. Obvia-se a "éste
cêra
inconveniente, ou fixando os objectos corn
numa chapa de vidro colocada verticalmente ou
dependurada, e pondo pela parte de traz e a urna
agrupando os
certa distancia urn papel branco, ou
cima
de
urna
chapa
de vidro
em
objectos igualmente
colocada horisontalmente, tendo pela parte de baixo,
e obliquamente, urn papel branco que apanhe luz
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directa. Neste ultimo caso a maquina tem de ser
disposta de maneira que fique corn a objectiva para
baixo e que o seu vidro despulido esteja paralelo
á chapa de vidro que suporta os objectos a fotografar. Consegue-se isso facilmente corn as chamadas cabeças articuladas de tripe, corn as quaes se

Fig. 46.
Iluminaç3o interior, Chapa „Isolar"
(chapa Cromo e écran amarelo dz o
mesmo resultado).

Fig. 47.
A luz do sol, au ar livre, corn a
proteçi;o de urn vidro fosco. Chapa
„Cromo Isolar" e écran amarelo.

Reproduçéo de urna estatueta de bronze em condiçaes diversas.

pode dar á maquina qualquer inclinaçáo desejada,
ou fixando a maquina no plano vertical de algum
movel, etc.
O resultado fotografico obtido pelo processo
de fixar o objecto a um vidro vertical corn urn fundo
branco a certa distancia, vae representado na fig. 45
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O fundo branco mencionado será substituido
por fundo cinzento ou preto conforme a natureza do
objecto a fotografar.
As tentaçôes de tirar fotografias de estatuetas
de bronze corn as suas côres caracteristicas corn a
iluminaçáo normal dos interiores, trazem as mais

Fia. 48.
A mesma iluminaçlio da fig. 47 e
chapa igual, mas corn umaligeira demáo de tinta que atenúa os reflexos.

Fig. 49.
Toda a fig. branqueada como Pó de
de
magnesio
que se queimoé'
urn fio
por debaixodela. Chapa„Isolar-Agre•

Reproduçáo de uma estatueta de bronze em condiç8es diversas.

tanto
das vezes as maiores decepçóes. Em geral,
as chapas ordinarias como as sensiveis ás côres,
nao reproduzem senáo os reflexos da superficie.
Assim, a reproduçáo representada pela fig. 46, esta
longe de satisfazer. Levando a mesma estatueta
para o ar livre e protegend, o bronze, se fôr ne124
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cessário, da luz intensa do sol por meio de urn vidro
iôsco, o resultado é consideravelmente melhor, especialmente se a chapa fôr »Cromo-Isolar«.
0 resultado pode ser ainda melhorado, aplicando
á figura urna fraca demáo de tinta de cré ou alvaiada. Assim se procedeu corn a fig. 48, que, quanto ao
resto, foi fotografada nas mesmas condiçóes da
fig. 46.
A tinta prepara-se misturando cré corn oleo de
iinhaça, pouco mais ou menos em quantidades iguais.
A sua aplicaçáo nao tem nenhuma dificuldade.
Na fig. 48 advinha-se muito bem a qualidade do
material do objecto e alêm disso vé-se corn satisfatoria clareza a anatomia da figura e a delicadeza
da sua execuçáo.
Quando se trate de produzir, principalmente, a
forma do »bronze«, ou de urn qualquer outro objecto, sem que tenha de se ligar importancia á representaçáo da natureza do material de que é feito,
entáo ha ainda outros processos, dos quaes urn serviu
para a fig. 49. Antes de se tirar a fotografia, expozse a estatueta ao fumo de urn fio de magnesio que
se queimou por baixo dela, de modo que ficou dentro
em pouco coberta corn urna fina carnada de pó.
Nestas condiçóes pôde fazer-se a fotografia outra
vez á luz do interior como na fig. 46, corn urn resultado muito mais satisfatório, pelo que respeita ás
formas e pormenores de trabalho, mas sem o mais
leve indicio da qualidade do material.
Urn outro »truc« que se emprega quando ha que
vencer certas dificuldades de côr ou de pequenos
reflexos desiguais á superficie dos objectos de
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metal, consiste em os untar corn urna gordura, geralmente com vaselina, polvilhando-os em seguida
levemente com grafite ou plombagina.
Dtilisa-se este processo muitas vezes na reproduçao fotografica de grupos de moedas de metaes
diferentes de que se pretende te`' a forma e natureza
da cunhagem o mais exactamente possivel. A carnada de grafite encobre as diferenças dos metaes,
mas as finas delicadezas da cunhagem em nada ski
prejudicadas.
Bern ententido que neste capitulo nao se podiam
considerar todos os casos respeitantes a interiores
e suas decoraçóes; foram porêm tratados e representados fotograficamente varios exemplos classicos.
E agora, o amador procurará encontrar neles as
indicaçóes que aproveitem aos casos especiaes que
se lhe apresentem.

Com chapa Cromo'Isolar „Agfa".
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Com chapa „Extrarapid Agfa".

Determinaçáo do
tempo exacto de exposiçáo.
Já falámos da alta importancia que tem a avaliaçáo do tempo exacto de exposiçáo. Acentuámos
entáo que a dificuldade do trabalho depende essencialmente da latitude que as varias chapas teem para
a exposiçáo. Resumimos as nossas consideraçaes
aconselhando chapas de grande latitude como sao,
por exemplo as »Special - Agfa« e as anti - halo
»Isolar« e »Isorapid«.
Para o amador é agora, portanto, essencial o
aperfeiçoar-se na avaliaçáo do tempo exacto de
exposiçáo sem olhar muito á economia do material
negativo, isto é, das chapas.
Viu -se, tanto teorica como praticamente, que as
exposiçóes prolongadas se podem corrigir mais ou
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menos pela revelaçáo, e que dificilmente se consegu
coisa parecida nos casos de falta de exposiçáo.
Daí surgiu a importante regra de »antes expôf'
de mais do que de menos« todas as vezes que ná
seja possivel avaliar corn precisáo a influência d<t
luz sobre o objecto a fotografar.
O tempo de exposiçáo depende principalment
de 5 factores:
lo da intensidade do sol e da temperatura;
2° da natureza do objecto a fotografar;
3° da abertura relativa da objectiva;
4° das dimensóes da fotografia;
5° do tipo de chapa e da sua sensibilidade.

Influencia do sol na exposiçáo.
A iluminaçáo quimica da superficie da terra
depende apenas do sol.
Alêm da acçáo quimica dos raios directos do sol,
tambêm a abobada celeste influe na superficie da
terra, náo havendo nuvens. Se houver nuvens no
céu, ou este estiver toldado por nevoeiros, a acçáo
quimica do ar atmosferico é muito irregular. Curiosas observaçóes provaram que urna ligeira cobertura
de nebelina pode aumentar consideravelmente a
força luminosa da atmosfera, emquanto que densos
veus de nuvens, como os que se formam antes das
trovoadas ou das chuvas, reduzem a urna quantidade
insignificante a acçáo quimica do firmamento.
Portanto, a hora do dia e o estado do céu concorrem, em primeiro logar, para a avaliaçáo do
tempo de exposiçáo.
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As experiencias realisadas por Andresen no observatorio Vallot no Monte Branco (4365 metros) deram
dois resultados de especial interesse para a fotograf ia nos terrenos montanhosos. Encontrou que
a intensidade da luz do sol corn o sol ao alto, é,
no cimo do Monte Branco, apenas o dobro da que
ha ao nivel do mar, e que esta proporçáo é consicleravelmente alterada quanto mais o sol se inclinar sobre o horisonte. Os paisagistas sabem
pela prática de trabalhar na planicie, que os raios
solares exercem urna maior influéncia quando o
sol nao está ainda muito elevado no horisonte.
Acontece precisamente o contrario nas montanhas.
Aqui o sol tem, até mesmo no momento de se pôr,
urna acçáo forte, corn que é preciso contar na determinaçao do tempo de »pose« para se evitarem exposlçôes demasiadas. Isto tem valor apenas em relaçáo ás chapas ordinarias.
Das observaçóes de Andresen resultou tambêm
que taes condiçôes sao visivelmente alteradas se
em vez de chapas ordinárias de gelatino-brorneto
de prata, se empregarem chapas sensiveis as côres
vermelha, amarela ou verde, de combinaçáo corn
um filtro amarelo, que amortece especialmente a
acçáo da luz azul. Das experiencias efectuadas resultou que as diferenças sao minimas com o sol ao
alto, ou seja no cimo do Monte-Branco ou seja á
beira-mar. A atmosfera nao detem muito as largas
ondas dos raios vermelhos e amarelos e d'ai a regra
para a fotografia nas montanhas dever. ser feita
com o mesmo tempo de exposiçáo que á beira-mar,
quando se uzem chapas sensiveis as côres de cornbinaçáo corn urn filtro amarelo mais denso.
Manual de fotografia 9
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Influencia
da natureza do assunto.
A natureza do objecto, a sua distancia da maquina e a sua relaçáo corn os outros objectos visi nhos, tudo isso influe consideravelmente na duraçâo
do tempo de exposiçáo.
O céu, o mar aberto, o cume das montanbas,
requerem exposiçóes curtas. Scenas á beira-mar
requerem um pouco mais de tempo, sem todavía
serem demoradas, dando-se o mesmo corn paisagens
sem primeiro plano, chamadas paisagens abertas.
A entrada de urn primeiro plano, determina que a
exposiçáo seja convenientemente prolongada.
Scenas da rua requerem exposiçáo mais prolongada ainda, porque todos os objectos se encbntram proximos e as casas restringem geralmente a
iluminaçáo.
Os retratos ao ar livre exigem sempre a escolha
dum logar corn iluminaçáo moderada para que a
pessoa a retratar nao seja constrangida e fechar
os olhos. Pelo menos essas pessoas devem fixar a
vista num plano escuro.
Nas paisagens corn vegetaçáo densa e alta no
primeiro plano, o tempo de exposiçáo aumenta ainda
mais. O mesmo se dé corn grupos debaixo de arvoredos.
Interiores de florestas, sao tratados muitas vezes
como interiores de casas.
A diferença entre as exposiçóes dos primeiros
assuntos mencionados e a dos ultimos é muito
consideravel podendo chegar á proporçáo de 1 : 3000
e mesmo mais.
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Influencia
da abertura relativa da objectiva.
A abertura das objectivas, da qual depende unicamente a sua »luminosidade«, representa-se pela
fracçáo
abertura util
distancia focal.
A proporçáo é representada por F: (por
ex. F: 10, ou F: 20, etc.).
O tempo de exposiçáo necessário para fazer
urna fotografia, está na razáo inversa do quadrado
da abertura da objectiva. Assim, urna objectiva
trabalhando com a abertura F/10 é quatro vezes
mais luminosa do que outra que trabalhe a F/20,
e nao apenas duas vezes.
Os objectos que se encontram a urna curta
distancia da maquina, requerem para a sua focagem
nitida, urna distancia maior entre o vidro despulido
e a objectiva, do que a distancia focal que corresponde a esta. As dimensóes da imagem aumentam
cony a aproximaçáo do assunto.
Corn a aproximaçáo do objecto até ao dobro
da distancia focal, a imagem é = 2 F. Objecto e
imagem sao entáo do mesmo tamanho. Estas proporçóes teem de ser consideradas para a determinaçáo do tempo de exposiçáo. Suponhamos, por
exemplo, que reproduzimos urna imagem na proporçáo 1 :3 corn urna objectiva de 15 centimentros de
distancia focal e que a dimensáo dessa imagem é
20 centimetros. O prolongamento de exposiçáo d'ai
resultante é dado pela divisáo 20 par 15 = 1,77.
O tempo de exposiçáo, corn igual abertura, para o
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objecto colocado á maior distancia, deve ser 1 `7
vezes maior, isto é, quasi o dobro.

Influencia
da sensibilidade da emulsAo.
Foi dito já na pagina 34 e 35 por que razâo U
algarismo da sensibilidade obtido pelo s.°,nsitómetre,
tem apenas urn valor parcial em relaçâo ás propriedades da chapa. O algarismo correspondente au
valor da menor açâo da luz só podia servir para
avaliaçâo da sensibilidade das chapas contra efeito,~
de luz mais fracos. Para classificar toda a gradaçâe
(sombras, tons médios e partes claras) foi necessária a curva das sombras.
Se bem que isto é urn facto, todavia a experiencia ensinou por outro lado, que o valor da sensibilidade obtido pelo sensitómetro, pode ser aproveitado,
embora nao como medida absoluta, mas sim como
base da avaliaçâo do tempo de exposiçâo. Vejamos
agora qual das maneiras é a mais conveniente para
este fim.

Tabela de exposiçóes „Agfa".
Como foi já explicado na pagina 82 urn dos
lados da Tabela »Agfa" serve para determinar as
quantidades de polvora relampago, emquanto que o
outro, por meio de arranjo engenhoso permite ao
amador a avaliçâo do tempo de exposiçâo á luz do
dia, quaesquer que sejam as variadas condiçóes
dessa luz em que tenha de trabalhar. Nenhum dos
instrumentos do género é capaz de dar indicaçóes
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absolutamente exactas, porque as diferenças de iluminaçdo e a influência da natureza do assunto nao
sao representaveis em numeros suficientemente seguros.
Por meio da Tabela fixa-se o tempo rapidamente
e sein calculo, simplesmente pelo movimento de duas
partes moveis, seja qual fôr o mez, a hora do dia,
a sensibilidade da chapa desde 9 até 30 W., as 39
aberturas relativas das objectivas desde F/3,5 até
F/96, e, finalmente, os mais importantes assuntos, em
numero de 21, aos quaes podem juntar-se ainda
outros.
Mais explicaçóes acêrca da Tabela »Agfa<c encontram-se na pagina 259.

Com chapa „Isolar Agfa".
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Com chapa „Cromo Agra".

A revelaçáo.
Substancias reveladoras.
A rev elaçáo das chapas gelatino-brometo de
prata é caracterisada por uln a reaçáo quimica, na
ou
na qual as particulas de brometo de prata mais
áo
da
luz,
sao
oxidadas
e
menos reduzidas pela ac
numa proporçáo equivalente pela substancia reveladora.
O numero de composiçóes quimicas que reduzem
o brometo de prata exposto, sem atacarem ao mesmo tempo as partes nao expostas, nao é nada pe queno. Considerando porem qu: urna substancia
reveladora para ser útil na prática fotografica náo
só tem de satisfazer aquéle requisito mas tem também de desempenhar ainda outras funçóes nao menos
importantes, entao aquele numero fica sensivelmente
diminuido. As seguintes consideraçóes esclarecem
minuciosamente a questáo.
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10 Urna substancia reveladora só deve revelar
as partes expostas da chapa gelatino-brometo
de prata, deixando completamente intactas as
partes que nao sofreram a acçáo da luz; dela
nao deve resultar veu;
20 Deve revelar tambêm os fracos efeitos da
luz, até o que se chama »o valor da menor
açáo da luz« sobre a sensibilidade da chapa;
30 Deve, alêm disso, produzir negativos corn
urna densidade tal que representem o objecto
fotografado com a sua gradaçáo de luz o
mais natural possivel; deve desenvolver toda
a gradaçáo de que é capaz urna certa emulsdo;
40 Nós casos de excesso de exposiçáo, a soluçáo reveladora deve ter a propriedade de
permitir que seja regùlada a sua acçáo de
modo a dar ainda um negativo de gradaçáo
normal;
50 A substancia reveladora deve ser soluvel em
agua. O revelador de oxalato de ferro é
composto de saes inorganicos. Todas as outras substancias reveladoras sao organicas.
60 A soluçáo de sulfito da substancia reveladora
deve conservar-se inalteravel, o mais possivel.
70 Há substancias reveladoras cuja soluçáo em
agua, só de per si, corn a presença do sulfito de sodio, podem ser empregadas como
reveladores (amidol). Outras substancias requerem a adiçáo de carbonatos alcalinos
(soda ou potassa) para despertar a sua propriedade reveladora (pirogalhico, hidroqui135
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none, glicina). Outros ainda desenvolvem
a sua completa acçáo reveladora apenas corn
a adiçáo de alcali caustico (lexivia de soda,
lexivia de potassa), como sao o paramidofenol,
a parafenilendiamina). É sempre preciso que
a soluçáo de substancia reveladora que entra na composiçáo em que tenha de ser
empregada, possua urn alto grau de duraçáo.
8° É desejavel que se possam fazer soluçóes
concentradas compostas com todos os ingredientes necessários, que, para se usarem,
apenas precisem de ser diluidas corn agua.
9° Para se apreciar o valor de urna substancia
reveladora há que considerar tambêm os
limites da sua utilisaçáo. O amidol corn o
sulfito de sodio dá urn revelador utilisavel;
o pirogalhico liga-se convenientemente corn
urn alcali. O iconogenio tanto se pode ligar
só com o sulfito de sodio corno com sulfito
de sodio e carbonato alcalino. O paramidofenol e especialmente o metol, tambêm se
podem utilizar tanto corn .o sulfito de sodio
sósinho, como corn sulfito de sodio e carbonato alcalino, e tambêm corn sulfito de sodio
e potassa caustica. Esta multiplicidade de
utilisaçóes do metol tem urn alto valor para
remediar certas deficiencias de exposiçáo.
10° A destruiçáo lenta das soluçóes reveladoras
pelo oxigenio do ar, é, geralmente, acompanhada de coloraçáo mais ou menos intensa.
Esta coloraçáo nao deve fixar-se nos negativos para que estes náo se apresentem amarelos ou cór de castanha. Nas revelaçóes corn
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pirogalhico dá se geralmente a coloraçáo dos
negativos; e até os dedos e máos do operador que continuamente se serve deste revelador se tornam de urna côr de um intenso amarelo-escuro.
Das muitas substancias reveladoras hole conhecidas, poucas sao as que satisfazem todas as
condiçóes acima indicadas. Entre estas, a que ocupa
o primeiro logar, é incontestavelmente o metoI. Ha
porêm urn pequeno numero de outras, que dando
igualmente excelentes resultados na pratica fotografica possuem todavia qualidades especiaes. Sao
o pirogalhico, o hidroquinone, o paramidofenol
(rodinal), o amidol e a glicina. O brenz-catechin, o
iconogenio, o adurol, o edinol, tambêm produzem
bons reveladores, podendo juntar-se a estes o de
oxalato de ferro pela formula de Eder

Relaçôes entre energia, resistencia,
rapidez, etc. dos reveladores.
Os reveladores dividem-se em lentos ou de
acçáo demorada e rapidos. A acçáo dos reveladores
lentos é caracterisada pelo facto de, mesmo que se
trate de chapas com exposiçáo normal, só fazerem
aparecer os primeiros vestigios de imagem passado
urn certo tempo, e virem sucessivamente em primeiro logar as luzes fortes, depois os meios tons
e por fim as sombras. Quando estas sombras estáo
suficientemente particularisadas, a densidade nos
claros atingiu o grau conveniente e a revelaçáo pode ser interrompida.
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Com os reveladores rapidos o caso é diferente.
Nestes, a imagem aparece n'alguns instantes e corn
quasi toda a gradaçáo de tons ao mesmo tempo,
ainda mesmo que se trate de chapas corn falta de
exposiçáo. Essa imagem é, porêm, muito fraca a
principio; só adquire densidade puco a pouco, de
maneira que a revelaçáo náo deve ser interrompida
cedo de mais.
A denominaçáo de »revelador rapido« aplica-se
algumas vezes directamente á substancia reveladora
em vez de se aplicar
soluçáo reveladora, mas isso
só excepcionalmente se deve fazer.
As seguintes tabelas mostram em que condiçóes,
corn as mesmas substancias reveladoras, se podem
obter reveladores lentos ou rapidos:
Soluçóes que dao reveladores lentos
corn sulfito
de sodio
paramidofenol
metol
iconogenio
adurol

I

potassa ou soda

Alcali caustico

pirogalhico
hidroquinone
paramidofenol
glicina
brenzkatequina

Soluçóes que dao reveladores rapidos
amidol
diamidoresorcina
triamidofenol
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metol
iconogenio
adurol

hidroquinone
paramidofenol
glicina
metol
adurol
brenzkatequina

Theoria geral ácêrca da
preparaçáo das soluçóes reveladoras.
É sabido que as soluçóes reveladoras ja preparadas contendo sulfito e alcalis, nao sao indiferentes
á acçáo do oxigenio do ar atmosferico. Mas por
outro lado o operador profissional e pratico precisa ter sempre á sua disposiçáo, prontas a empregar, soluçóes que, no momento oportuno, nao lhe
deem trabalho nem roubem tempo.
As substancias reveladoras oxidam-se mais f acilmente nas soluçóes alcalinas do que nas neutras
ou acidas, e essa oxidaçáo é maior nas temperaturas
altas do que nas baixas. Como consequencia, os
reveladores tornara-se improprios por excesso de
oxigenio. Convêm portanto observar as seguintes
regras na preparaçáo das soluçóes:
1° Para prolongar a conservaçáo das soluçóes
é preciso faze-las corn agua a ferver, mas
que tenha sido bem fervida.
2° As garrafas náo devem ser demasiado grandes; pelo contrario, é preferivel empregar
diversas garrafas pequenas e que se encham
até cima e se rolhem bem.
30 As garrafas devem ser guardadas em sitio
fresco.
4° Só se deve uzar sulfito de sodio do melhor
(ver pag. 140).
50 As vezes ha que trabalhar corn duas soluçóes ao mesmo tempo, urna das quaes tenha
a quantidade de sulfito indicada e outra tenha o alcali suficiente. A mistura só deve
fazer-se na ocasiáo de se uzar.
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60 As soluçôes reveladoras corn sulfito de sodio
podem ser modificadas por meio de acidos,
ou, melhor ainda, por urna soluçáo de metabisulfito de potassio 1 :2. Esta precauçáo é
especialmente conveniente corn o revelador
de pirogalhico.
Corn relaçáo aos produtos quimicos que entrara
nas soluçôes, ha que atender ao seguinte:
10 Na Agua = H2 O = Sempre que possivel,
será distilada. A agua limpida da chuva á igualmente
bôa. Para diluir o rodinal empregue-se sómente
qualquer destas. Agua da torneira, de fontes ou
pops que tomam urn aspecto turvo branco calcareo
quando se lhe junta soda ou potassa, tem de ser
filtrada.
20 No sulfito de sodio = Na2 SO3 + 7 H2 O. Este
produto encontra-se no mercado em forma de grandes cristaes claros. Também se vende anidro (Na 2
S03). Nesta forma tem energia dupla. As formulas
indicam, geralmente, o produto cristalisado. No caso
de preferencia do anidro, o que se dá em viagens de
estudo etc., observe-se que basta metade da quantidade indicada nas formulas para o cristalisado.
Analises de diversas qualidades de sulfito que
teem aparecido no mercado, demonstraram que a
bôa aparencia do produto nem sempre é garantia
bastante da sua pureza. Mas se o seu aspecto é decididamente alterado, regeite-se completamente porque náo oferece nenhuma confiança. As qualidades
de bôa aparencia variam muito quanto á quantidade
que sulfito puro que contem. As analises acima
referidas mostraram que ha produtos corn 35°/e apenas de sulfito Na2 SO3. Algumas melhores acusara
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45 0/0. Por isso quem pretenda usar amidol, nao deve
deixar de escolher o sulfito, porque este tem urna
grande importancia em tal revelador.
30 No metabisulfito de potassio, — K2 S2 03.
Encontra-se ordinariamente no comercio em forma
de grandes cristaes anidros claros e muito duros.
Este produto é suficientemente puro correspondendo
aproximadamente á formula K2 S2 00.
As soluçóes aquosas deste sal teem reaçáo acida,
emquanto que as soluçóes de sulfito de sodio puro,
neutro, Nat SOS, tem uma fraca acçáo alcalina. Portanto estes dois saes nao se podem substituir urn
pelo outro, desempenhando cada urn urna funçáo
diferente nos reveladores.
40 No bisulfito de sodio Na H S 03. Aparece no
mercado em pó (SO2) ou em soluçóes concentradas,
chamadas bisulfito de sodio liquido. A composiçáo
em substancia, é muito variavel e por isso nao pode
substituir completamente o metabisulfito de potassio
na preparaçáo das soluçóes reveladoras; mas na
forma liquida o bisulfito de sodio é muito empregado
na preparaçáo de fixadores acidos.

Chapa „Isorapid Agfa".
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50 Nos alcalis. Corn excepçáo do amidol, as
substancias reveladoras nao desenvolvem toda a sua
energia nas soluçóes de sulfito. Esse pleno desenvolvimento só se consegue corn a adiçáo de uma
certa quantidade de alcali.
A) Na soda (bicarbonato de soda) Na, C 03.
Vende-se em duas formas: a soda de uso caseiro, em
geral em grandes cristaes claros, cuja formula é Na'
CO3+10 HWO, que se decompôe corn perda de agua
cristalisada; a soda de grande importancia na industria, que tem principalmente a formula Nat C 03,
e é conhecida pelo nome de »soda calcinada«. A
»soda calcinada« é 21/9 vezes mais energica do que
a soda cristalisada, o que tem de se tornar em consideraçáo no fabrico das soluçóes. Ambas as qualidades sao suficientemente puras.
B) Na potassa (carbonato de potassa) K ' C 03.
Apresenta-se em massa branca esfacelada, que exposta ao ar absorve humidade e se desfaz por fim.
O produto do comercio nao é de composiçao constante e por isso ha que ter cuidado na sua compra.
A energia do revelador aumenta consideravelmente
quando á potassa se junta igual quantidade de soda.
C) Nos alcalis causticos. Tanto o potassa caustica (K O H) como a soda caustica (Na 0 H) veem ao
comercio na forma de massas brancas em pó ou em
cilindros. Ambos estes produtos queimam a pele e
expostos ao ar absorvem acido carbonice perdendo
a sua energia pouco a pouco. Preparadas as soluçóes em cujas formulas entram, guardam-se em
garrafas bem rolhadas, de preferencia corn rolhas
de borracha, porque as de cortica estragam-se f acilmente e as de vidro prendem-se de tal maneira que
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é muito dificil tira-las depois. A potassa caustica
ataca a gelatina das chapas, pelo que o seu emprego
na preparaçáo de reveladores só se justifica nos
casos em que o alcali caustico é absorvido pela
substancia reveladora como acontece corn o rodinal.

Regras para revelar imagens
corn excesso ou falta de exposiçáo.
As imagens corn exposiçáo a menos, e depois
ainda mal reveladas, conhecem-se por terem quasi
sempre as sombras e os meios tons de densidade
média muito fracos em quanto que os claros e as
luzes fortes sao demasiado carregados. Os negativos
corn grande falta de exposiçáo, nao apresentam nenhumas particularidades nas sombras, que ficam perfeitamente transparentes e ligeiramente grisaihas.
Evitem-se pois, tanto quanto possivel, as faltas de
exposiçáo, porque nao ha multo a que recorrer para
corrigir tal defeito.
A melhor maneira de revelar imagens com falta
de exposiçáo é a que consiste em evitar a tempo a
densidade nos tons médios-claros e partes claras.
Consegue-se, usando substancias reveladoras apropriadas, das que revelam os mais fracos efeitos de
luz (metol-potassa, rodinal) e diluindo-as de tal
modo que, a quantidade de revelador que ao principio
penetra a gelatina, nao basta, nem aproximadamente,
para produzir densidade nos tons medio-claros e
partes claras, que estáo mais no fundo da carnada.
A reduçáo destas partes da imagem que ficam mais
fundas, faz-se assim por urn processo lento de
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difusáo, dando tempo suficiente para se revelarem as
sombras e os tons medio-escuros corn densidade conveniente. Quando esta já nao aumenta mais, interrompe-se entáo a revelaçáo; e em caso de necessidade aumenta-se depois a densidade geral por
meio de reforço. Para os casos de exposiçso a mais
servem quasi todas as substancias reveladoras. 0
que importa apenas é considerar as propriedades
particulares a cada urna delas inerentes aos seus
caractéres quimicos.
Atendam-se ás seguintes regras geraes:

Com chapa „Cromo-Isorapid Agfa".
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1° A soluçáo reveladora prepara-se corn urna
concentraçáo mais elevada do que aquela em
que se uza;
2° A soluçáo deixa-se fracamente alcalina para
que a sua acçáo redutora seja mais lenta;
3° A soluçáo deixa-se esfriar á temperatura ambiente;
4° Ao revelador junte-se quantidade proporcionada de brometo de potassio.
Na IIa parte deste livro dao-se instruçóes particulares para harmonisar as exposiçóes a mais e a
menos.

Influencias externas na revelaçáo
Composiçáo,
Temperatura,
Duraçáo.
Tratando-se de chapas corn exposiçáo normal,
compôe-se o revelador de modo que á temperatura
entre 15° e 18° C. produza em 6 minutos, negativos
perfeitamente graduados. A determinaçáo das quantidades proporcionadas dos diversos ingredientes do
revelador (substancia reveladora, agua, sulfito de
sodio, alcali), só se adquire por meio de muitas experiencias cuidadosamente executadas.
Cada urn dos componentes da soluçáo tem importancia fundamental; porêm, a substancia reveladora e o alcali é que desempenham as principais
funçôes.
As instruçoes praticas indicadas na IIa parte deste
livro sao o resultado das mais cuidadosas e seguras
experiencias. Todo o principiante tern vantagem em
Manual de fotografia 10
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seguir á risca as proporçóes das quantidades ali
referidas.
Entre a temperatura das soluçóes e a duraçáo
da revelaçáo existe a mais rigorosa acçao reciproca.
Modificando-se a temperatura de um certo revelador,
ha que modificar igualmente a duraçáo da revelaçáo
para que a gradaçáo dos contrastes dos negativos
fique a mesma. D'aqui conclue-se que ha toda a
conveniencia em manter sempre o revelador, tanto
quanto possivel, a urna certa e mesma temperatura.

Revelaçáo lenta.
O tempo de revelaçáo depende do grau de diluiçáo da soluçáo reveladora. Quanto mais fraca fôr
a soluçáo tanto mais tempo levará a operaçáo.
Está portanto na nossa máo variar a duraçáo dentro
de vastos limites por meio de diferentes concentraçóes. Porém, a produçao de negativos sem véu e
bem graduados, depende tambêm da rapidez corn que
os liquidos se difundem na carnada de gelatino-brometo de prata, e d'ai haver reveladores que corn
chapas normalmente expostas revelam em pouco
tempo (em média 5 minutos). Mas exposiçóes exageradas revelam-se corn mais probabilidades de
exito corn um certo grau de diluiça"o que náo ultrapasse limites razoaveis. O uso de soluçóes reveladoras excessivamente enfraquecidas, como se aeonselham ás vezes para a revelaçáo lenta por quern
náo tem a necessária experiéncia, só se admite na
hipótese de certas vantagens que náo sao de natureza fotográfica.
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Essas vantagens podem ser:
10 A possibilidade de revelar ao mesmo tempo,
comodamente, lentamente, urna grande quantidade de negativos. Nao havendo necessidade de se permanecer no quarto escuro para
acompanhar o progresso da revelaçáo, aproveita-se o tempo para quaesquer outros trabalhos;
20 Economia de soluçáo reveladora;
30 Resultados relativamente seguros mesmo em
máos pouco experimentadas;
40 Possibilidade de se reconhecer que houve
erro de exposiçáo, sendo assim facil empregar a tempo outra soluçáo composta de
outros elementos com que se acabe a revelaçáo.
Por virtude destas vantagens a revelaçáo lenta
alcançou grande numero de partidários. Quern pois
tiver urn consideravel numero de chapas a revelar,
saiba expôr corn exactidáo aproximada, e tenha de
imprimir por processo em que sejam preferiveis
os negativos de contrastes mais suaves, terá realmente vantagem em se servir da revelaçáo lenta;
mas quem tenha poucas chapas a revelar de cada
vez e as queira revelar urna a uma para ir acompanhando as diferenças de exposiçáo exacta, fará melhor em se servir dos processos uzuaes de revelaçáo,
porque a carnada de gelatino-brometo de prata tem
em si factores fisico-quimicos adaptados a éstes
e á imagem latente.
No caso de revelaçáo lenta, as chapas poem-se
em posiçáo vertical: é necessario pois urn dispositivo para êsse efeito. Para obviar a certos defeitos
1ps
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de revelaçáo, ha que agitar as chapas no liquido de
vez em quando. As tinas para tal revelaçáo, ou
antes, tanques, necessitam de ser fundos e as chapas
entram ali metidas em »cestos« com encaixes, nos
quaes ficam independentes urnas das outras. Prefiram-se tanques ou niquelados, ou de porcelana, ou
de vidro, porque se limpam facilmente.
Para que o trabalho de revelaçáo se realize
satisfatoriamente, é indispensável que a soluçáo reveladora tenha condiçóes taes que nao se decomponha quimicamente durante a sua acçdo muito
/
/
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/
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/
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Com chapa „Exlrarapid Agfa".
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demorada na carnada da chapa. Sao por isso preferiveis as soluçóes que se vendem já prontas para
usar, que possuam qualidades de duraçao. A agua
deve sempre ser fervida; os tanques deverao ser
fechados hermeticamente durante a revelaçao.
O progresso da revelaçáo depende da temperatura da soluçao reveladora (10-15° C) : evitar-se-ha
portanto que esta varie o menos possivel. Corno
nem todas as substancias desenvolvem a mesma
acçao em condiçóes iguais de temperatura, ha que
escolher, naturalmente, urna substancia em harmonia
corn essas condiçóes.
Portanto ternos que a substancia reveladora deve
dar soluçóes de bastante duraçáo e de fraca sensibilidade ás variaçóes de temperatura. A glicina
satisfaz estas condiçóes admiravelmente; a melhor
formula para ela é a de v. Hübl (vêr IIa parte).
Nos ultimos anos tem-se adoptado frequentemente urna variante do processo de revelaçáo lenta:
é o processo de revelaçáo em tempo fixo. As chapas
sao colocadas em dispositivos corn encaixes, similhantes aos referidos acima, e metidas dentro de
tanques de metal niquelado (raras vezes de vidro)
com tampa que fecha hermeticamente. A concentraçao do liquido revelador é arranjada de maneira
que, corn exposiçao exacta e a urna temperatura
média de 18° C, produza em 20 milutos, por exemplo,
una negativo satisfatoriamente revelado. (Ver na
IIa parte: Reveladores e sua concentraçao). Os tanques sao feítos de modo que depois de carregados
com as chapas e fechados no quarto escuro, o revelador se deita por urn bocal á plena luz do dia.
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Como esta operaçáo facilmente cria bôlhas de ar,
recomenda-se entáo de se deitar primeiro no tanque
a exacta quantidade
de revelador e meter
dentro o disposhivo
corn as chapas, no
escuro, bem entendido.
Corn urn pouco de
pratica, todo éste serviço se faz perfeitatamente as escuras
num logar acanhado,
mesmo debaixo dum
cobertor. Durante a
revelaçáo as chapas
nao se tiram do banho. O despejar o revelador, o deitar e despejar a agua para lavagem e o deitar o
fixador, faz-se pelo
Corn luz-relampago „Agfa°
bocal , á plena luz do
e 1, woo de segundo.
dia. Esta dispensa parcial do quarto escuro, junta ao receio das dificuldades
de revelaçáo em tinas (dificuldades quasi sempre derivadas de defeituosa e insuficiente iluminaçáo do mesmo quarto escuro), constituem provavelmente a razáo
principal da propagaçáo do novo metodo de revelar.
Ele reduz, de facto, por meio de cuidadosas manipulaçóes (determinaçáo rigorosa da temperatura, inversáo do tanque durante a operaçáo e sobretudo
pela limpeza absoluta), o perigo da apariçáo dos
numerosos defeitos próprios do método de revelaçáo
lenta, como por exemplo, a formaçáo de véu e
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estrias, o descolamento da carnada, etc., e álêm
d'isso tambêm é preferivel porque encurta o tempo
de revelaçáo do método anterior.
Em viagem é certamente o método mais recomendavel porque sem quarto escuro ou corn quarto escuro sem instalaçáo, permite obter negativos regulares.
Quem se interessar no estudo a fundo de tal método, poderá consultar vantajosamente o pequeno
livro de Hans Schmidt — »A revelaçáo lenta e
suas variantes, para amadores e profissionaes« —
publicado pela casa editora W. Knapp, Halle a. S.
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Chapa „Cromo-Isolar Agra".

Fixagem
da imagem negativa.
Generalidades.
Na revelaçáo de urna imagem, reduz-se apenas
a parte preta, metalica, do sal de prata que foi
atingida pela luz; o resto, que quasi sempre é a
maior parte, conserva a sua côr natural amarelada.
Urna imagem revelada e cuidadosamente lavada
pode-se imprimir mesmo sem ser fixada.
Mas assim a impressáo levaria muito mais tempo
e a gradaçáo dos contrastes seria muito menos perfeita. As fig. 50 e 51 representam copias do mesmo
negativo. A primeira, é urna prova de quando ainda
nao estava fixado, tendo por isso urna aparencia falta
de contrastes; a segunda, que foi impressa no mesmo
papel mas corn o negativo já fixado, apresenta-se
corn contrastes normaes. Quem nao faça questáo de
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tempo, poderá, em certos casos, tirar partido deste
facto; mas nos casos geraes nao é recomendavel o
sistema porque os resultados falham as mais das vezes.
Dentre os varios fixadores experimentados, o
único utilisavel, que já se empregava nos tempos de
Daguerre e que resistiu a todas as transformaçôes
dos processos fotograficos desde o do coludió humidó
até aos processos modernos, é o hiposulfito de
sodio (tiosulfito de sodio).
O hiposulfito de sodio é urn esplendido dissolvente do cloreto e do brometo de prata; desfaz-se
facilmente em agua e as suas soluçôes sao duraveis;
nao ataca a carnada da chapa; náo é venenoso; eliminase sem dificuldade por meio de lavagens; e, finalmente, o que é muito importante, obtem-se da industria por urn preço bastante barato.
Considere-se como regra do mais alto valor que
o negativo se deve deixar no banho de fixagem,
pelo menos durante o dobro do tempo necessário
para que desapareça o brometo de prata branco,
visivel pelas costas da chapa. Nao se procedendo
assim, corre-se o risco de ver estragada a imagem,
mais cedo ou mais tarde, com urna carnada amareloescura, resultante do tiosulfato e saes de prata
que lá ficaram e que urna lavagem, mesmo prolongada, nao pode eliminar. Alêm d'isso, o negativo
pode ainda inutilisar-se durante certas manipulaçôes
de que por ventura precise, como por exemplo de
reforço pelo bicloreto de mercurio.
Pelo que respeita ao aproveitamento do banho
fixador nao é recomendavel que se exagere. Joh.
Gaedick demonstrou que um quilo de soluçâo de hiposulfito de sodio nao deve fixar mais do que a super153
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ficie correspondente a 42 chapas do formato 9 x12 cm.
Os irmáos Lumière e Seyewetz, encontraram urn
numero urn pouco diferente do indicado por Gaedick,
afirmando porêm que urn quilo de banho fixador
acido nao fixa mais do que 50 chapas 9 x 12 cm, para

i
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Fig. 50. Copia de um negativo nao fixado.

se evitar, corn segurança, formaçáo da referida coloraçáo amarelo-escura atravez do tempo. Verificase até que ponto se pode aproveitar o banho, deitando urna gota num bocado de papel de filtro e
expondo-o durante algum tempo ao ar humido e á
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luz: se resultar urna mancha côr de castanha, entáo
o banho está exgotado, inaproveitavel e portanto
deita-se fóra. Conclusáo: o banho fixador nao se
deve economisar. O tiosulfato (ou hiposulfito) é bastante barato para permitir a sua frequente renovaçáo.
y/ oarriaior°0,7iiir/rraimrrrrrroforrrarrmy- ii rroiaaaiaiaaii
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Fig. 51. Copia do mesmo negativo depois de fixado.

A lavagem abundante do negativo depois da
fixagem tem por firo eliminar da carnada o excesso
de fixador e os saes soluveis que se formaram durante a mesma fixagem. Esta operaçáo também
deve ser executada a valer, porque do contrario
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resultariam d'ai os mesmos inconvenientes apontados para os casos de deficiencia de fixagem. A
gelatina inchada, retem tao fortemente os saes, que
urna lavagem generosa em agua corrente nao os
elimina por completo. Depois de urna lavagem superficial, convêm pois urna lavagem prolongada, em
que se aproveita o principio da difusáo, até que
a carnada fique livre inteiramente de saes soluveis.
A chapa metida em agua corrente, estará pronta em
meia hora; nao havendo agua corrente, ha que
mudar as aguas de 15 em 15 minutos durante duas
horas.
Corn o firo de se economisar tempo e agua temse recomendado suspender a lavagem a certa altura
e depois completar a operaçáo por meio de produtos
quimicos. Nao aconselhamos porêm este processo,
que acarreta novos inconvenientes sem todavia conseguir sensiveis resultados de economia de tempo
e agua. Concluiremos este capitulo resumindo os
seguintes principios:
10 Deixar o negativo no fixador o dobro do
tempo necessário para que seja dissolvido o brometo
de prata branco visivel pelas costas da chapa.
20 Renovar frequentemente o banho fixador,
nao procurando economisa-lo.
30 Fazer lavagem a fundo, evitando o emprego
de produtos' quimicos para a eliminaçáo do hiposulfito.

Banho fixador ordinário.
Na fixagem de negativos em chapas de gelatinobrometo de prata, empregam-se geralmente soluçóes
de 1 parte de hiposulfito de sodio em 4 de agua.
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Urna soluçáo mais concentrada ou mais fraca nao
dissolve tao rapidamente o brometo de prata: a
rapidez da dissoluçáo tambêm depende em grande
parte da temperatura da soluçáo. Corn temperatura
inferior a 100 C. empregue-se a soluçáo um pouco
mais concentrada, por exemplo 1 parte de hiposulfito cristalisado em 1 a 2 de agua.

Banho fixador „acido".
As vezes os negativos teem uma côr amarelada
á saida do banho fixador, devida á natureza das
chapas e dos reveladores. Esta côr. é mais acentuada nas maiores densidades e chega a prejudicar
a impressáo. Como nao sae com a agua, ha que
evitar que tal côr apareça; para isso metem-se as
chapas n'um banho de reaçáo acida, como por
exemplo de alumen, entre a revelaçáo e a fixagem.
Mas o fotografo, em geral, nao está disposto a dar
tantos banhos; e entáo os quimicos procuraram
transferir para o fixador a acçáo ácida desse outro
banho.
Ha um único acido que por si só, ou na forma
dos seus saes acidos, permite acidular o fixador sem
vestigios de decomposiçáo: é o acido sulfuroso
H2 S03.
0 ácido sulfuroso anidro S O', cujo cheiro irritante é bem conhecido quando se queima enxofre,
forma duas qualidades de saes: os neutros e os
acidos. Sao estes ultimos os que desempenham um
papel importantissimo na fotografia entrando na
preparaçáo do fixador acido. A excelente e absolutamente segura acçáo do acido sulfuroso e saes
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acidos derivados, nao reside somente na sua natureza acida mas tambêm na extraordinária energia
que desenvolvem na sua reáçào. A descoloraçáo
das chapas »Isolar« efectuada durante a fixagem,
tambêm é devida á presença do bisulfito de soda no
banho fixador. A formula geralmente adoptada para
a preparaçáo de urn born banho fixador acido é
a seguinte:
Dissolvem-se 200 gramas de hiposulfito de
sodio em
1 litro de agua e junta-se-lhes
15 gramas de bisulfito de sodio solido,
ou,
50 cc, de bisulfito de sodio liquido.
Tanto no estado solido como no estado liquidó,
o bisulfito de sodio ou suas soluçóes, sao de natureza pouco estavel e desenvolvem um cheiro intenso e sulfuroso: por isso a »Agfa« desde 1892
que prepara para o mercado o seu »sal fixador«,
que pela simples dissoluçáo em agua fornece urn
banho »fixador acido« perfeito. Este banho conserva-se limpo mesmo depois de já ter servido, emquanto que o banho fixador ordinário turva facilmente e toma urna cór acastanhada ou amareloescura quando se empregam na revelaçáo reveladores organicos (pirogalhico, hidroquinone, iconogenio, etc.).

Banho de fixagem e endurecimento.
Muitas vezes torna-se necessario endurecer a
gelatina da chapa ao mesmo tempo em que se faz a
fixagem. Isso consegue-se sem dificuldade; junta-se a
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cada 200 cc. de soluçáo de fixador feito com »sal
fixador Agfa« ou corn »sal fixador rapido Agfa«,
urn grama de alumen de cromio. O alumen deve
ser finamente pulverisado e assim dissolve-se prontamente. A soluçáo toma ulna côr esverdeada e
endurece a carnada do negativo conservando todas
as suas propriedades de banho »fixador acido« ou
»banho fixador rapido«, respectivamente, de tal modo
que a lavagem pode efectuar-se em agua quente (até
500 C.) e a secagem do negativo pode ser feita ao ar
quente (por cima d'um radiador, por exemplo). A
economia de tempo resultante é muito consideravel.

Banho fixador rapido.
Esta preparaçáo mais moderna para as fixagens
de positivos ou negativos, tem por base o emprego
do tiosulfato de amonio (N H4)2 S2 Oi que todavia
é urn corpo higroscopico, que se desfaz ao ar e que
portanto se nao obtem independente no mercado.
Mas como possue qualidades iguaes ás do tiosulfato de
sodio para os efeitos da fixagem, a industria quimica
arranjou preparados que, apenas estejam em contacto
corn a agua, produzam soluçóes de tiosulfato de
amonio. Urn preparado deste genero, é o »Sal fixador
rapido Agfa«. A primeira preparaçáo deste produto
pertence á »Agfa«; e as suas vantagens sobre o sal
fixador ordinário de tiosulfato de sodio sao as
seguintes:
10 É urn fixador acido;
20 A mesma quantidade, fixa em metade do
tempo;
30 A duraçáo da fixagem, ao contrario do que
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Fig. 52.
Veu marginal.
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Fig. 53.
Veu produzido
durante a revelaçeo por
luz defeituosa.

Fig. 54.
Veu produzido
no chassis.

acontece corn o banho de hiposulfito de sodio, nao
tem de se prolongar para aproveitar o efeito progressivo do banho;
4° Elimina-se facilmente das chapas ou papeis
fixados, por meio de lavagens.

Correcçáo da imagem
negativa pelo reforço ou
pelo enfraquecimento.
Quando se torna necessário corrigir urna imagem
negativa, a causa disso deve ser procurada, quasi
sempre, nos erros de exposiçáo ou de revelaçáo.
Os defeitos que resultam destas operaçóes sao,
principalmente, os seguintes:
a) O negativo velado
Raras yeses é defeito das chapas. Mas havendo
duvidas a esse respeito tira-se urna duma caixa ainda
intacta, a urna luz vermelha de segurança, ou melhor,
ás escuras e mete-se em rodinal a urna temperatura
de 15 a 18° C, e fixa-se. Se a chapa estiver velada,
o deleito pode ser proveniente das chapas estarem
guardadas em logar improprio ou de terem uma
embalagem deficiente ou impropria: se porem fica
limpida (o que se dá geralmente), agora é claro que
o defeito nao é das chapas. Examinem-se entelo as
margens das chapas veladas correspondentes ás
partes que ficam protegidas pelos bordos dos chassis
durante a exposiçáo.
Se estas margens tambem estáo veladas, é porque a chapa apanhou luz ao ser metida ou ao
Manual de fotografia 11
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ser tirada do chassis. Experimenta-se pois a iluminaçáo do quarto escuro. Se esta é de segurança, oto
os componentes do revelador nao foram bem me
didos ou pesados, ou a temperatura do mesmo revelador era alta.
Se as margens da chapa protegidas pelo chassis,
estáo limpidas, o mal pode ser derivado duma ex-

/-"," %/ %//
Fig. 55. Efeito de um furo minusculo na tampa do chassis.

posiçáo demasiada ou da chapa ter apanhado, durante a exposiçáo, qualquer luz sem ser a que entrou
exclusivamente pela objectiva.
As fig. 52, 53, 54 representam varias qualidades
de veus nas margens das chapas protegidas pelos
chassis.
O veu nas margens como mostra a fig. 52, as
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mais das yeses é consequencia das chapas serem
velhas; mas se se dá com chapas relativamente recentes, entáo é porque estas estáo guardadas em
logar improprio.
Na maioria dos casos nao influe na qualidade do
cliché.
As fig. 55 e 56 mostrara negativo e positivo com

Fig. 56. Copia do negativo fig. 55.

defeito resultante dum furo minusculo na tampa do
chassis; as fig. 57 e 58 dao exemplo da entrada de
luz no chassis por nao se ter posto a tampa.
Remedios. O veu dos negativos corn densidade
normal elimina-se ou atenúa-se por meio de urn
e nfraquecedor de acçáo »subtractive« (segundo a
classificaçáo de R. Luther). Tal é o enfraquecedor
11*
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»Agfa«. Primeiro mete-se o negativo em agua simples
durante algum tempo; depois deita-se-lhe o enfraquecedor. Em 5-10 minutos estará acabada a operaçáo, depois do que se lava cuidadosamente o negativo em agua. O conhecido enfraquecedor de
Farmer, tambem tem acçáo »subtractiva« e é feito
pela seguinte formula:
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Fig. 57. Impressao coin um negativo que apanhou luz por se ter tirado
a lampa do chassis depois da chapa exposta.

100 ccm de hiposulfito de soda a 1 : 8
5 a 10 „ „ ferricianeto de potassio a 1:10.
Este enfraquecedor, porem, prejudica ás vieses os
delineamentos nas sombras, pelo que é preciso ter
cuidado corn ele.
b) O negativo é confuso.
Causas. 1. Excesso de exposiçáo que nao foi
164
Arxiu Municipal de Girona

harmonisada durante a reveladáo. Urn tal cliché
tem urna aparencia acinzentada e monotona e dá
provas sumidas sem relevo e veladas. 2. A revelaçáo foi insuficiente ou o revelador estava frio demais. 3. Os componentes do revelador nao foram
bem pesados ou medidos, ou o revelador estava já
demasiado fraco.

Fig. 58.
Ámpliaçao de canto da fig. 57 que está contornado por nm recfangulo.

Nos casos 2 e 3 resultam negativos de desenhos
claros, isto é, perfeitos; sao muito fracos mas nao
confusos.
Remedios: Os negativos corn exposiçáo a mais
mas insuficientemente revelados, necessitam ser reforçados proporcionalmente, mais nos claros e meios
tons do que nas sombras. Para este efeito convem
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excelentemente o reforçador de bicloreto de mercurio
e amoniaco. A soluçáo deve ser feita sem brometo.
Dissolvem-se 2 gramas de bicloreto de mercurio
em 100 ccm de agua e branqueia-se ali o negativo: iem
seguida lava-se e enegrece-se em amoniaco enfraquecido a 1 :10. Se o negativo tiver tido exposiçáo
exacta, e a falta de contrastes resultar da insufi-

Fig. 59.
De urn negativo corn exposiçáo na conta mas insuficientemente revelado.

ciencia de revelaçáo, como se disse nos casos 2 e 3,
entáo, reforça-se por igual, até urna certa conta.
Para este efeito, o reforçador proprio é o »reforçador
Agfa« cuja formula é de M. Andresen e E. Leopold.
A sua acçáo é demonstrada nas fig. 59 e 60. A
operaçáo de reforço é só urna, tornando-se desnecessário escurecer o negativo. Pode acompanhar-se
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corn segurança a acçáo do reforço e té-lo na conta
desejada, o que é de alta importancia nas chapas
autocromas e chapas a côres »Agfa«.
0 reforçador »Agfa« é um preparado mercurial
e portanto venenoso: por isso a »Agfa« lançou no
mercado um outro reforçador de cobre »Agfa«,
cuja capacidade se evidencia do exame das fig. 61
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Fig. 60.
Copia de negativo anterior tratado com o „reforçador-Agfo".

bis 62. Leia-se na 2a parte paginas 266 e 268 mais
particularidades sobre o uso de reforçadores.
c) 0 negativo
é confuso e ao mesmo tempo está velado:
Causas: ace-do conjunta das diferentes causas
mencionadas em a) e b).
Remedios: Um negativo fortemente velado e sem
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vigor nem sempre se pode transformar por processos
quimicos, num cliché capaz de dar impressóes, porque o veu, em geral, nao se limita á superficie,
Nestes casos nao é reoomendavel nem o reforço nem
o enfraquecimento; o preferivel é copiar o original
para urna chapa das que. produzem contrastes, como
por exemplo as diapositivas »Agfa «, ou para chapas
de resultados ainda mais duros, como por exemplo,
as chapas para reproduçóes »Agfa «. A copia
positiva se transforma facilmente em negativo.
As fig. 63, 64, 65 e 66 sao exemplos claros dos
aumentos de contrastes que se conseguem por meio
de copias em chapas diapositivas. Quando o negativo original náo foi muito velado, conseguem-se
resultados muito satisfatorios do seguinte modo, recomendado por Hessler: depois de fixado e bem
lavado, branqueia-se o negativo em soluçáo de
2 gramas de bicloreto de mercurio
2 gramas de brometo de potassio
100 ccm de agua:
lava-se novamente e mete-se em soluçáo de
100 ccm de agua
1 grama de metol
10 gramas de sulfito de sodio
para enegrecer. Lava-se outra vez muito bem; e o
veu, que está agora tambem reforçado, elimina-se por
meio do enfraquecedor de Farmer. Este processo,
porem, requer conhecimentos e pratica; e por isso
náo é aconselhavel corn negativos estimados, os
quais seráo de preferencia modificados pelo referido
sistema da copia.
0 negativo é duro:
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Causas: 1. Falta de exposiçáo. Neste caso o
negativo é vítreo e uniformemente acinzentado e
sem delineamentos nas sombras profundas. Os proprios tons médios teem falta de densidade emquanto
que as partes que deviam ser claras apresentam-se
escuras demais.
2. 0 revelador foi mal preparado, ou tinha
brometo de potassio a mais, ou foi muito demorada
a sua acçáo, ou a sua temperatura era elevada.
Remedios: Para os negativos corn falta de exposiçáo, como os que resultam em grande quantidade
da fotografia instantanea, o melhor remedio é o
enfraquecedor de persulfato, porque actúa levemente nas sombras e tons medios, e energicamente
nas partes claras, de forte densidade.
A formula é a seguinte:
Esta soluçáo é
sempre preparada de fresco.
Logo que se teAgua 100 ccm
nha o efeito de
Persulfato d'amonia 2 gramas
Soluçáo saturada de sal de cosinha sejado,
metemse as chapas
1-2 gotas
imediatamente
em de sodio a
10 °/0 e depois
lavam-se.
O resultado é o que se vé das figuras 67 e 68.
Os negativos duros tambem se podem harmonisar »branqueando-os« (transformando a prata metalica preta, em cloreto, brometo ou iodeto de prata),
e imprimindo com eles neste estado. A fig. 69 re169
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presenta a prova dum negativo do qual metade foi
»branqueada« numa soluçáo de 3 gramas de ferricianeto de potassio, 2 gramas de brometo de potassio
e 100 ccm de agua. O antigo processo de »branqueamento« Obernetter é mais massador e mais
dificil porque consiste em dar urn começo de revelaçao á carnada »branqueada«, fixando o restante
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Fig. 61. Copia de um negativo confuso.

brometo de prata inatacado. Dele resultam sempre
deficiencias de tons nas partes claras. (Vide fig.70, 71).
Se um negativo teve exposiçáo conveniente e os
contrastes sao apenas consequencia de revelaçáo
defeituosa, ha que distinguir se realmente tal negativo é duro ou simplesmente denso de mais em
toda a sua gradaçáo. Esta ultima hipotese dá-se
frequentemente quando ha ligeira exposiçáo a mais
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e urna revelaçao muito prolongada. Em tal caso o
remedio é enfraquecer o negativo corn o enfraquecedor de Farmer a que se junte urn pouco de f erricianeto de potassio (vide pag. 163). Mas tratando-se
de facto de urn negativo duro, entáo o remedio é
aplicar-lhe o enfraquecedor de persulfato de amonio
acima mencionado.
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Fig. 62. Copia de negativo auterior tratado com o „reforçador de cobre „Agfa".

Nos casos medios, isto é, de menor gravidade,
emprega-se corn resultado o enfraquecedor »Agfa«
que tem urna acçáo geral proporcional.
e) 0 negativo é duro e velado ao mesmo tempo.
Causas: Falta de exposiçáo e excesso de revelaçáo.
Remedios: A correcçáo quimica quasi nao dá
resultado: por isso recorre-se novamente á copia
171
Arxiu Municipal de Girona

Fig 63. Negativo confuso e velado, de urn desenho a preto apenas.

fazendo urn positivo por contacto e daqui, urn negativo, preferindo agora a chapa gravura »Agfae.
Onde nao a houver á venda, empregue-se urna chapa
ordinaria »Agfa«, mas nao urna chapa diapositiva
e ainda menos urna chapa de processo fotomecanico,

Fig. 64. Copia do negalivo em acima
em chapa diapositiva „Agfa" dando fortes contrastes.
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Fig. 65. Copia do diapositivo em'chapa diapositiva „Agfa".

porque no caso presente o que se pretende é precisamente atenuar contrastes. Quando o veu fôr
insignificante e a sua principal causa seja um pequeno excesso de revelaçáo, muitas yeses nem vale
a pena tira-lo.

Fig. CO. Copia final em papel, rica de couirauies.
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Estes sao os principais defeitos que se corrigem
pelo reforço ou pelo enfraquecimento, embora náo
seja possivel transformar em perfeito, um negativo
defeituoso. Portanto o fotografo esforçar-se-ha sempre por dar urna exposiçáo táo exacta quanto pos -sivel, procurando em seguida atenuar quaisquer faltas
pela revelaçáo.
////y//%%íy///////

Fig. 67. Antes do pratamento.

Ha ainda urna lista de outros defeitos que é
costume atribuirem-se ás chapas ou ás películas,
quando o verdadeiro culpado é o consumidor. Esses
defeitos para os quais nao ha remedio, sao:
Veu parcial (em estrias). É devido ao chassis
deixar passar luz. Nao se remedeia por nenhum
processo quimico. Nao se tratando de casos extremos, pode experimentar-se o retoque positivo.
174
Arxiu Municipal de Girona

Veu amarelo: Causas: revelador estragado ou
mal preparado. Caiu hipo no revelador ou viceversa.
Remedios: meter o negativo depois de bem
fixado e bem lavado, num banho de permanganato
de potassio a 1 : 1000 durante 5 minutos. Passa-se
novamente pela agua e para eliminar o tom acas-

Fig. 68. Depoes do pratamento.

tanhado que tiver, póe-se numa soluçáo de bisulfito
a 10 0/0.
Veu Vermelho (chamado dicróico). O negativo
visto por meio de reflexáo do lado do vidro, apressenta urna coloraçáo verde, e visto por transparencia
apresenta-se vermelho.
Causas: hiposulfito no revelador ou vice-versa,
Remedios: o que foi indicado acima.
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0 negativo tem pontos brancos em forma de
picadas de alfinete.
Causa: a chapa tinha poeira que impediu a acçáo
da luz.
Remedio: retocar corn lapis ou tinta. Precauçóes: limpesa do interior da maquina e dos chassis;
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Fig. 69. De negativo metade do qual foi „branqueado`
(transformaçí{o da prata preta metalica em prata clara halogenia).
A parte inferior do negativo á esquerda depois do pratamento.

e, limpeza das chapas corn pincel macio antes de
carregar os chassis.
0 negativo tem pontos pretos.
Causa: pó metalico proveniente das tampas de
aluminio dos chassis, ou de p6 de polvora relampago. Particulas insoluveis da substancia reveladora.
Remedio: retocar as provas positivas.
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Pequenas manchas brancas de diferentes tamanhos (fig. 72).
Causas: bôlhas d'ar que se fixaram na carnada
durante a revelaçáo.
Remedio: o unico é o retoque. Precauçóes: ao
começar a revelar, evitem-se estas bôlhas, passando
as chapas, se fôr preciso, corn urn bocado de algodáo
em rama. Nao se metam as chapas em agua antes
da revelaçáo.
O negativo tem grandes manchas escuras irregulares (fig. 73).
Causa: o revelador ndo foi deitado igualmente
por cima de toda a chapa.
Remedio: nao ha nenhum. Precauçóes: empregar
sempre quantidade bastante de revelador, e deitalo, corn urn copo, sobre a chapa, dum só golpe; ou
entáo, deita-se a soluçáo na tina, inclina-se esta
sobre urn dos lados mais pequenos e mete-se ali
a chapa, ao mesmo tempo que rapidamente se endireita outra vez a tina, que se pôe em constante
movimento.
O negativo apresenta grandes manches e
numerosos pontos brancos em circulas pretos (fig. 74).
Causa: aparecem estas manchas quando a secagem da chapa começou num sitio e depois se
transferiu a mesma chapa para outro sitio mais
favoravel para secar mais depressa.
Remedio: mete-se a chapa novamente em agua
até embeber suficientemente e depois deixa-se secar
lentamente.
O negativo apresenta estructuras de forma celular (fig. 75).
Manual de fotografia 12
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Causas: pouco revelador cobrindo a chapa e sem
movimento.
Remedio: nenhum. Precauçáo: conservar as
tinas sempre em movimento durante a revelaçáo.
0 negativo mostra urna superficie marmorea
(fig. 76).
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Fig. 70. Impress&o de negativo original.

Causa: revelador demasiado cançado ou demasiado enfraquecido.
Remedio: nenhum. Precauçáo: este fenomeno
é rarissimo que se dé corn o rodinal.
O negativo tem impressaes digitais.
Causa: a chapa foi tocada corn os dedos sujos
molhados
antes da revelaçáo.
ou
Remedio: nao ha.
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A carnada apresenta-se franzida nas margens
ou cria bexigas.
Causa: revelador quente ou demasiado alcalino.
Diferença muito sensivel entre a temperatura do
revelador e a da agua de lavagem ou do fixador.
Precauçáo: endurecer a carnada antes da fixagem
numa soluçáo de alumen a 5 0/0.
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Fig. 71. Impresseo com negativo ,tranqueado" e outra vez revelado.

0 negativo visto do lado do vidro tem urna
aparencia leitosa.
Causa: a fixagem foi incompleta.
Remedio: mete-se novamente no fixador; mas
só se obtem resultado se o negativo nao foi assim
exposto á luz do dia por muito tempo.
0 negativo apresenta estrias.
Causa: deficiencia de lavagem.
12'
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Remedio: lavar de novo.
O negativo tem pequenos pontos ou manchas
transparentes com aureola circular escura (fig. 76).
Causa: secagem em sitio muito quente e sera
ventilaçáo, especialmente em dias quentes de veráo,
e depois de grande permanencia na agua da lavagem
(formaçáo de bacterias).

Fig. 72. (BBlhas d`ar.)

Remedio: só o retoque. Precauçbes: juntar
agua de lavagem algumas gotas de acido fenico.
0 negativo transforma-se parcialmente em positivo.
Causa: revelaçáo muito lenta em quarto escuro
corn iluminaçáo impropria.
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Remedio: nao ha.
0 negativo aparece com a camada granulosa
(veu calcareo).
Causa: a agua empregada é calcar ea.
Remedio: mete-lo numa soluçáo de acido cloridrico a 2 ou 3 °/0.
Os negativos em peliculas apresentam estructura
preta (fig. 77).
Causa: descarga electrica produzida pela mudança rapida das peliculas, principalmente em dias
quentes.
Remedio: retoque positivo.

Imagens positivas em
papeis de impressáo directa
e em papeis de revelar.
A) Revelaçao das imagens em papeis positivos.
A emulsáo dos papeis positivos é muito menos
sensivel á luz do que a emulsáo das chapas de gelatino-brometo de prata ou das peliculas. Todavia,
o abrir dos pacotes, a colocaçáo dos papeis nas
prensas, a sua montagem no estirador no caso de
ampliaçóes, tudo isso deve ser feito nas condiçbes
de luz indicadas pelos fornecedores. Por outro lado
nao ha conveniencia em se escolher urna iluminaçáo
mais escura do que o necessário. Mesmo os papeis
»brome to« ainda os mais sensiveis, podem ser manipulados, sem receio de véu, a uma luz amarela
carregada.
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A determinaçáo exacta do tempo de exposiçáo,
tern muito mais importancia aqui, na transferencia
das imagens para os papeis positivos, do que na
obtençáo dos proprios negativos. Por isso recomenda-se que se façam experiencias corn tiras do papel

Fig. 73. (Revelaçïo irregular.)

corn que se trabalhar até que da sua revelaçáo resultem a gradaçáo, o bricho e o tom desejaveis.
Os papeis de revelar devem ser cortados á
tesoura quando o corte se torne necessario. Uzandose urna faca, corre-se o risco de se formarem traços,
que a revelaçáo mostra depois como se fossem
arranhaduras.
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Durante todas as manipulaçóes, evite-se o carregar corn os dedos na carnada, porque disso podem
resultar manchas.
A revelaçáo dos papeis positivos opera-se de
urn modo perfeitamente similhante á das imagens

Fig. 74. Secagem irregular.

negativas nas emulsóes de mais alta sensibilidade.
Nessa revelaçáo preferem-se substancias reveladoras
cujas soluçóes garantam a pureza do branco dos
papeis. Sao especialmente apreciados para o efeito,
o metol, o metol-hidroquinone, o rodinal, o amidol
e a glicina.
A adiçáo de brometo de potassio, auxilia o
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endurecimento da gelatina e influe poderosamente
no brilho dos tons das imagens.
A revelaçáo das imagens em papeis positivos,
opera-se, em geral, muito mais rapidamente do que a
das chapas: por êsse facto é indispensável uzar urn

Fig. 75.

método corn o qual se consiga que a operaçáo comece
ao mesmo tempo em toda a superficie e possa ser
interrompida num momento dado.
A quantidade revelador a empregar deve ser
bastante para que deitada dum jacto sobre o papel
o cubra de repente por completo.
Logo que a revelaçáo esteja tao adeantada que
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apenas faltem alguns segundos para se completar,
despeja-se o revelador, e observa-se a imagem á
luz amarela da lanterna. Assim que se note que
chegou ao ponto desejado, mete-se num banho de
acido acetico a 50/o (5 ccm acido acético por cada

Fig. 76. (Estructuras.)

100 ccm de agua). Este banho, álêm de interromper
instantaneamente a reveladáo, tambêm influe poderosamente para que se mantenha puro o branco dos
papeis, mesmo daqueles que teem tendencia para
amarelar. Este banho dura urn minuto e meio, depois do que a imagem é lavada e fixada.
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B) Imagens em papeis de impressáo directa.
Ò amador, em geral, o que mais consome sao
os papeis de impressáo directa de colodio-cloreto de
prata (celoidines) e de gelatino-cloreto de prata
(aristos). Estes materiaes expostos debaixo de bons

Fig. 77. (Descargas electricas.)

negativos normaes, apresentam, sem revelaçáo, provas positivas de grande vigor. Estas provas contéem
ainda quantidades apreciaveis de cloreto de prata intacto, sensivel á luz, que por isso teem de ser eliminadas para que a imagem possa vir para a luz plena
do dia. Essa eliminaçáo faz-se, como no processo
negativo, por meio de preparaçóes contendo hipo186
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sulfito de sodio. Mas como a maior parte dos papeis
de impressáo directa tomara tuna cór muito desagradavel vermelho-amarelada no banho fixador, ha
que lhes dar tambêm urn banho de »viragem« ou entoaçáo.
Viragem e fixagem fazem-se em duas operaçóes
separadas; mas tambêm se preparam soluçóes que
exerçam ambas as funçóes ao mesmo tempo. O
primeiro sistema é o preferido pelos profissionaes
que teem grande quantidade de trabalho a fazer; o
segundo é o mais apreciado pelos amadores, de certo
por virtude da sua maior simplicidade. Neste ultimo
'caso, o banho a empregar denomina-se »virofixador«
ou de »viragem e fixagem..
Repetindo mais urna vez o que já foi dito ácêrca
deste banho, diremos que êle tem por fim:
lo Dar á imagem um tom escuro agradável;
20 Torna-la insensivel á acçáo da luz.
A operaçáo da »viragem« acompanha-se corn a
vista, emquanto que a fixagem das imagens no papel
passa desapercebida a toda a observaçáo directa.
Por isso nao é facil saber como no processo negativo, quando é que a fixagem está completa no
banho »viro-fixador«. D'ai os insucessos e deficiencias dos trabalhos dos amadores.
Vamos pois agora atentar bem nos perigos que
se apresentam na manipulaçáo das provas no banho
»viro-fixador«.
Antes de mais nada, note-se que as imagens das
provas manipuladas neste banho, podem ser tao
belas e permanentes como as obtidas no processo
dos banhos separados. Logo, a viragem-fixagem,
tem todo o direito de existir.
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A primeira dificuldade que surge ao amador é
a da composiçáo do banho.
A »viragem« realisa-se de dois modos: 1° pela
transformaçáo da imagem de prata em imagem de
ouro (viragem a ouro); 20 pela transformaçáo da
imagem de prata em imagem de sulfureto de prata
(viragem de sulfureto). Só das imagens »viradas«
pelo primeiro modo resultam fotografias verdadeiramente resistentes contra a acçáo atmosferica. As
imagens contendo enxofre tornam-se amarelas mais
cedo ou mais tarde, e tendem a desaparecer.
Na composiçáo do banho viro-fixador entram saes
de ouro, como produto principal; mas provou-se que ha
vantagens em the juntar tambêm saes de ródio, de
chumbo, alumen, cloretos, etc., tudo em proporçáo
rigorosamente determinadas para se evitar insucessos.
D'aqui facilmente depreende o amador que lhe
nao é fácil preparar êle próprio o banho viro-fixador,
e que é muito preferivel compra-lo já preparado, em
pó ou em soluçóes, por fabricas especialisadas que
mereçam toda a confiança.
Os elementos componentes do »viro-fixador
Agfa« sao preparados expressamente para o efeito.
Desde ha 20 anos que a »Agfa« tem á venda no
mercado urna composiçáo, em tubos de vidro, fortemente aurifera e inalteravel '(Tubos de viro-fixador
»Agfa«). Urna outra composiçáo da »Agfa« que tambêm adquiriu urna popularidade justificada, é o
»viro-fixador neutro« de ouro, Agfa«. A razáo de ser
desta preparaçáo explica-se da seguinte maneira.
Embora os banhos »viro-fixadores Agfa« nao
contenham acidos livres, o que exclue viragens de
sulfureto, todavia pelo seu uso repetido podem
adquiri-los dos proprios papeis de impressáo directa e
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de tal forma, que por fim dêem origem, em grau mais
ou menos elevado, a viragens de sulfureto. Por isso
é da maior conveniencia que taes papeis • possam
'ser lavados antes de entrarem no banho viro-fixador,
como é de uso fazer-se corn os papeis mates. Tendose procurado um meio de evitar que o banho adquira
acidos, mesmo quando usado durante algum tempo,
verificou-se que urn tal meio consiste na adiçáo de
cré ao banho »viro-fixador«.
A cré tem a propriedade de neutralizar os acidos
transformando-os em saes neutros inofensivos. Depois de usar um banho, deita-se na garrafa ou frasco
que tem os residuos de cré e agita-se bem para que
esta vá exercer a sua acçáo regeneradora.
O novo »viro-fixador-Agfa« tambêm é urn banho
eficaz, aurifero, de que resultam entoaçóes uniformemente brilhantes sem viragem de sulfureto.
Cada pacote desta composiçao leva instruçóes
particularisadas sobre o »modo de usar«.
Quando o amador já esteja adestrado no uso de
taes composiçóes, avançou incontestavelmente muito
no sentido de evitar os escolhos mencionados; mas
nao se deve considerar sempre absolutamente seguro
dos resultados, porque, embora tenha nestas composiçóes urn banho viro-fixador perfeitamente eficaz,
todavia persiste o perigo de ficarem as fotografias
mais ou menos amareladas nas partes claras e tons
médios, e até mesmo de se estragarem completamente.
Vamos conhecer entáo as numerosas causas capazes de provocarem a destruiçáo das fotografias em
papeis de saes de prata.
10 As provas perfeitamente »viro-fixadas«, teem
de ser perfeitamente bem lavadas (tal e qual como
os negativos) para se libertarem de todos os saes
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das soluçóes. Quaesquer restos de hiposulfito de sodio
que ali fiquem, amarelecem as imagens, irremediavelmente, mais cedo ou mais tarde. Durante a lavagem,
observe-se que as provas nem se agarrem urnas as
outras nem fiquem corn partes de fora da agria.
20 Mais perigos ainda do que os restos dh
hiposulfito de sodio, sao os insoluveis restos do sal
duplo Ag.- S2 03 Nat S2 03. Este sal duplo encontrase na carnada da emulsáo que nao foi suficientemente
fixada. E como já acentuámos, nao ê possivel acompanhar corn a vista o progresso da fixagem como se
faz corn a viragem. Entáo, os fabricantes calculara
a composiçáo dos banhos viro-fixadores de tal
maneira que a fixagem se completa bastante temps
antes da viragem. Divérsas circunstancias porêm,
podem influir para que suceda o contrário, a saber:
A) á temperatura elevada, a entoaçáo ou viragem completa-se mais rapidamente do que afixagem:
a temperatura propria é 15° C., pouco mais ou menos:
B) interrompendo-se a acçáo do banho no momento em que aparece o tom acastanhado, pode
acontecer que a fixagem nao esteja ainda completa.
Quem gostar deste tom, lavará bem as provas ao
sairem do banho viro-fixador e mete-las-ha em seguida
numa soluçáo de hiposulfito de sodio a 1 :10 durante
uns 10 minutos:
C) o banho viro-fixador uzado demais, gasta-se:
deixa de conter a quantidade necessária de hiposulfito para realizar a fixagem antes da viragem. A
propria viragem tambêm deixa, geralmente, de ser
bóa, ficando a imagem em tons cinzentos-azulados
nas partes claras, e acastanhados nas partes escuras.
Nestas condiçóes torna-se igualmente indispensável
a aplicaçáo do banho fixador neutro referido, de
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110. Em vista d'isso, haja sempre o cuidado de
observar as instruçóes dos fabricantes especialmente
no que diz respeito á quantidade de provas que, sem
'nconveniente para os bons resultados, podem ser
tratadas numa certa quantidade de banho.
3° 0 ouro do banho viro-fixador esgota-se. Em
certos casos, os banhos mesmo bastante usados produzem ainda tons muito satisfatórios; mas em taes
casos, a imagem é de sulfureto e para a sua formacáo concorrem os acidos organicos cedidos ao banho
pelos papeis aristo ou celoidine. As fotografias corn
urna viragem desta natureza sao pouco resistentes,
especialmente contra a acçáo da humidade e dos acidos.
Se tiverem de ser coladas corn goma pouco fresca, entáo estragam-se logo durante a secagem, particularmente nos sitios onde ficou a goma em mais abundancia e portanto onde a secagem foi mais lenta.
As provas impressas lavam-se, antes da viragemfixagem, em varias aguas, até que estas deixem de
ter aparencia leitosa. O banho deve ser composto
de tal modo que produza bôa viragem mesmo das
provas lavadas, como é, por exemplo o banho viro fixador »Agfa«. Náo se fazendo a lavagem prévia
das provas, entáo empregue-se o banho em cuja
composiçáo entra a cré, como por exemplo o »virofixador neutro Agfa«.
É urn facto bem conhecido que o amador náo
abandona a tempo o seu banho viro-fixador; em vista
porêm, dos inconvenientes d'ai resultantes, aconselhamos todos os fotografos a deitaram-no fóra logo
que ela seja servido a tratar a quantidade de provas
indicada pelo fabricante. Nos casos duvidosos aplique-se ás fotografias o banho simples de hiposulfito de
sodio 1 : 10, lavando-as em seguida cuidadosamente.
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Imagens positivas
em chapas diapositivas.
Se bem que na maioria dos casos as copias fotograficas sao feitas para a vista incidir sobre elas',
ha todavia casos tambêm em que para se realçar
o seu efeito, sao preparadas para serem vistas por
transparencia ou em projecçáo. Taes fotografias
chamadas diapositivas, aplicara-se:
10 Para adorno de janelas;
20
„ serem vistas ao estereoscopio;
30
„ aparelhos de projecçáo;
40 „ duplicar negativos por impressáo por
contacto ou por meio de ampliaçáo.
Na preparaçáo dos diapositivos empregam-se,
quasi que exclusivamente, chapas especiaes »diapositivas« de emulsáo de bromo ou clorobrometo de
prata de tao fraca sensibilidade que podem ser manipuladas á luz amarela densa ou vermelho clara, como
os papeis »para luz do gaz«. Sao caracterisadas pelo
alto brilho das partes claras, pela bela transparência
das sombras e pela fina granulaçáo da carnada.
A sua impressáo por contacto ou por ampliaçáo
faz-se á luz artificial e a reduçáo faz-se na maquina
á luz do dia. Qualquer revelador Ihes convêm: mas
desejando-se que fiquem com urn ton acastanhado,
1er as instruçóes pormenorizadas que a tal respeito
se encontrara no capitulo que trata das — chapas
diapositivas — »Agfa«.
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Observaçóes gerais
As pessoas que comprem os nossos produtos pedimos que verifiquem se os pacotes sao originaes da
»Agfa«, se teem impressa a marca registada »Agfa«
e a nossa firma completa.

'
Ow

Sempre que se torna necessário, junta-se a
cada pacote urn impresso corn instruçóes pormenori"sadas do modo de usar.
Os produtos »Agfa« só se podem comprar nos
estabelecimentos de artigos fotograficos. A fabrica
só vende directamente a esses estabelecimentos.

198
Arxiu Municipal de Girona

Chapa „Extrarapid Agfa".

A.

Fabricaçáo
das chapas „Agfa"
Generalidades
A fabricaçáo de todas as nossas qualidades de
chapas realisa-se debaixo de urna inspecçáo táo
cuidadosa que oferece as melhores garantias de
perfeiçáo e absoluta regularidade.
Todas as nossas chapas fotográficas sao de
vidro de primeira qualidade, de grossura, tanto quanto possivel, apropriada aos diferentes formatos conforme as exigencias do mercado. Isto é, os formatos
maiores sao de vidro mas espesso, os menores de
vidro mais fino. Por exemplo, as chapas 9x12 teem
urna espessura tal que podem ser usados nos chassis
de metal. A maior parte dos chassis para os formatos mais pequenos (4,5 x6 e 4,5 X 10,7) requerem
vidro especialmente delgado. Fabricamos por isso
199
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as chapas destes formatos em vidro extra-delgado:
o seu preço é superior em 500/0 ao das chapas
»Extrarapid-Agfa«.
As chapas devem ser guardadas em logares secos e de temperatura moderada. Os pacotes oq
caixas de chapas fotograficas náo se deixam expostos
por muito tempo á luz directa do sol. Recomenda-se
tambêm que nao se deixem permanecer as chapas
nos chassis por mais tempo do que o necessário.

Chapas tropicaes
Estas chapas sao fornecidas em embalagens
especiaes e recomenda-se que sejam manipuladas a
temperatura tao baixa quanto possivel. As indicaçóes que as acompanham devem ser rigorosamente
observadas.
Para as regióes tropicaes remetemos estas chapas, se os clientes o exigem, em caixas de folha com
tampa fechada com uma tira de cautchuc, ou soldadas como as latas de conserva, acompanhadas de
chave para se abrirem. O preço é o mais baixo que se
puder fazer. A cada urna destas embalagens juntase urna tira de cautchuc de reserva para tornar a
fechar-se a caixa.
A embalagem de todas as nossas chapas é feita
sempre corn os maiores cuidados e sob fiscalizaçáo;
mas se houver motivo para qualquer reclamaçáo em
alguma, pedirnos que nos seja enviada no proprio
papel em que saiu da fabrica, por intermedio da casa
onde foi comprada, corn a indicaçáo do numero da
emulsáo que se encontra na caixa, sendo conveniente
que nos remetam tambêm algumas das chapas ainda
nao expostas do pacote ou caixa em questáo, cuida200
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dosamente embrulhadas e bem protegidas contra a
influencia do ar e de quebra.
Se a reclamaçáo fôr justificada, as chapas defeituosas seráo substituidas por outras. Nao se
atendem quaesquer outras exigencias.
De tempos a tempos urn ou outro cliente pergunta-nos porque é que ha chapas que nao teem as
medidas exactas correspondentes ao formato.
Pedimos atençáo para o seguinte: as nossas
chapas até ao formato 18x 24 cm, exclusiv, sao cortadas 1 mm mais curtas, e as de formato superior
2 mm, para facilitar a colocaçáo nos chassis. Na primeira categoria entram os formatos 13 x 21, 14x 21,
16X21 cm.
No entanto podemos fornecer as chapas de qualquer formato corn medidas exactas, vindo as encomendas por intermédio do comerciante e trazendo
as indicaçôes de »medidas exactas«. O preço terá
urn aumento insignificante.

Sensibilidade das
diferentes qualidades de chapas »Agfa.:
Sensitometro Se ando
Segundo Segundo Infallible
eD
\arnorke Scheiner cerca de*)

30
„Special-Agfa"
30
„Extrarapid-Agfa"
30
„Cromo-Agfa"
30
„Cromo-Isorapid- Agfa"
26
„Cromo- Isolar-Agfa"
„Isorapid-Agfa"
30
,Isolar-Agfa" .
26
„Pancromatica-Agfa"
10/12
„Diapositiva-Agfa". _
Filmpack e rotis „Agfa" 30

17
16-17
16-17
16-17
13

F 111
F 111
F 111
F 111
F 78
F 111

16-12
F 78
13
1
—
16-17 F 111

500
400
400
400
250

200
250
5
500

*) Sem garantia da nossa parte. Damos as indieaçSes para o Infallible
apenas como base que permita achar valores exactos por meio de experiencias e em comparaçño corn outrus instrumentos.
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Chapas-„Special-Agfa”

A principal caracteristica desta chapa é urna
perleita gradaçáo de tons
desde as sombras mais densas até ás partes mais
claras: praticamente, isto quer dizer que a chapa
»Special-Agfa« tem urna
curva de gradaçáo montante muito extensa.
Da extensáo desta curva, sem rival, resulta que,
mesmo nos casos de excesso de exposiçáo, se
obteem bôas gradaçóes de tons. Ao passo que outras
marcas de chapas quando teem exposiçáo a mais
e ainda que sejam reveladas por métodos complicados, apenas dao negativos sem vigor e corn sombras
fundidas, a chapa »Special-Agfa« apresenta,
mesmo com exposiçáo a mais,
uma bôa gradaçáo.
Além disso ela possue
urna considerável latitude para a exposiçáo
pelo que se por acaso esta fôr multiplo do que de202
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vería ser, mesmo assim isso quasi nao prejudica a
escala de gradaçáo.
A chapa »Special-Agfa« permite que se
revele, a ficar suave ou duro o negativo,
á vontade do operador,
sem prejuizo da gradaçáo. Havendo contrastes de
luz, recomenda-se uma revelaçáo suave para sobresairem os efeitos nas partes mais claras.
A chapa »Special -Agfa« possue
uma alta sensibilidade geral
Warnerke
= 17° Scheiner. Esta sensibilide 300
dade é, pelo menos, igual á das melhores chapas
existentes.
Seu emprego.
A »Special-Agfa« é
a chapa alemá para retratos.
Dá excelente modelaçáo e naturalidade plastica
mesmo corn iluminaçao dura:
pormenorisa as sombras:
reproduz corn exactidáo todas as delicadezas
dos tecidos das »toilettes« claras.
A »Special -Agfa« é tambêm uma chapa esplendida para
arquitectura e paisagens.
Representa os desenhos que ficam na sombra
sem prejuizo dos das partes iluminadas. Até mesmo
nas maiores densidades têem sempre urna certa luz
cujo efeito aveludado se nota nas provas.
Igualmente se presta para
fotografias á luz-relampago.
A dureza que ha, geralmente, nas fotografias
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tiradas á luz -relampago, nao existe nas tiradas corn
chapa »Special-Agfa«. Os retratos feitos á luz-relampago-»Agfa« corn chapas »Special-Agfa«,
teem a suabidade e o efeito dos tirados no »atélier« á luz do dia.
Convêm para esta chapa, os reveladores, Piro,
Metol-hidroquinone, Rodinal-Glicina, e »Special-Agfa «.
As chapas »Special -Agfa« corn exposiçáo a mais,
nao se tratam corn os reveladores concentrados que
produzem negativos duros; mas sim corn reveladores
que produzam ppuco-s contrastes, porque assim a
gradaçáo nao é prejudicada, antes pelo contrario,
ficam acentuados todos os seus pormenores.

Chapa „Extrarapid-Agfa"

A nossa chapa ordinária »Extrarapid« dá bons
contrastes em toda a especie de trabalhos. Por virtude da sua alta sensibilidade aliada ao
seu brilho
e limpidez ainda mesmo com reveladáo prolongada,
ela presta-se especialmente para paisagens, trabalhos
de sport, e fotografias á luz-relampago. A sua limpidez garante-lhe a maior duraçáo.
Qualquer revelador lhe convêm, mas sao especialmente recomendaveis o Rodinal, a Glicina, o Metol,
o Metol-hidroquinone e o Amidol.
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Chapas „Cromo-Agfa"
(Sensiveis ás Ores para instantaneos)

Corn a designaçáo »chapas-Cromo-Agfa« lançámos no mercado urn material negativo ortocromático
que desde muito tem dado as melhores provas corn
respeito á sua duraçáo e outras propriedades, pelo
que foi classificado pelos peritos como material por
excelencia.
A »Cromo-Agfa« é a chapa ideal para paisagens,
porque álêm de urna considerável sensibilidade geral,
possue urna extraordinária sensibilidade para os'
raios amarelos e verdes. A proporçáo entre a sensibilidade ao azul e a sensibilidade ao amarelo-esverdeado, foi calculada de maneira que a representaçáo destas côres vem em valores adequados.
Nos casos em que se deseje fazer sobresair leves
contrastes de azul e amarelo, a chapa »Cromo-Agfa«,
pode, por virtude da sua alta sensibilidade geral ser
exposta atravez de urn filtro amarelo sem nenhum
inconveniente. Urn filtro que requeira o dobro da
exposiçáo é quanto basta. A chapa »Cromo-Agfa«
presta-se pois, mesmo com filtro, para instantaneos.
É claro que em vista da sua sensibilidade ao
amarelo-verde a chapa »Cromo-Agfa« exige certos
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cuidados quanto á iluminaçáo do quarto escuro. A
este respeito ver pag. 54.
Todos os bons reveladores Ihe servem; mas os
mais convenientes sao o Metol-hidroquinone e o;
Rodinal.

Chapas „Isolar-Agfa"
(Anti-halo)

É util relêr o capitulo que trata da formaçáo do
halo (Ia parte, pag. 39).
As vantagens do material »Isolar« manifestara-se
em todas as especies de trabalhos fotograficos. As
propriedades destas chapas teem urn alto valor nao
só para o fotografo profissional que trabalhe no
»atélier« como tambêm para o »touriste« e paisagista.
A duraçáo dos produtos »Isolar« e »ortocromaticos«, é garantida por alguns anos como a dos produtos »ordinários«. É atestada pela nossa clientela
tanto dos climas temperados corno dos climas
tropicaes.
A manipulaçáo dos produtos »Isolar« embora nao
seja diferente da do material negativo ordinário,
todavia requer alguns conselhos de que adviráo excelentes resultados.
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Estes produtos requerem urn tempo de revelaçáo de 4-5 minutos corn urn revelador de energia
normal, durante os quaes se pode seguir o progresso
da operaçáo (o que nao acontece com outros produtos
antihalo), tanto examinando-o pelas costas como por
transparencia o que sao vantagens, sem falar da necessidade, que em alguns há, de se limpar a camada
que têem nas costas e corn cuja limpeza se suja
muitas vezes tudo.
Revela-se bem corn qualquer revelador, excepto
o Amidol.
Depois da revelaçáo lava-se o negativo em agua
corrente durante 10-15 minutos ou em aguas mudadas muitas vezes, e só depois disto é que se fixa
num banho acido. Este banho prepara-se dissolvendo
simplesmente em agua o »sal fixador-Agfa« ou o
»fixador rapido-Agfa«, ou entáo juntando bisulfito
liquido ao banho ordinário de hipo. Em seguida lavase o negativo durante meia hora em agua corrente
ou, na falta d'esta, durante urna hora em aguas que
se mudem pelo menos 6 vezes. Por fim deixa-se
secar.
Se depois de fixado, o negativo ainda aprenenta
urna coloraçáo avermelhada, é porque o banho fixador já nao temo suficiente bisulfito, e nesse caso
mete-se o negativo durante uns minutos numa soluçáo Traca de bisulfito, á qual se seguirá nova lavagem. Nos peores casos, mete-se o negativo durante
uns 7 minutos numa soluçáo de soda caseira de 1 :10,
lava-se durante 5-10 minutos; passa-se de nova
para outro banho fixador acido, onde permanece 10
minutos e volta a lavar-se pela ultima vez.
Se no decurso de qualquer operaçáo posterior,
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como por exemplo de reforço pelo sublimado e enegrecimento pelo amoniaco, toma coloraçáo vermelha,
pôe-se o negativo durante uns 7--8 minutos numa
soluçáo de soda, lavando-se em seguida em agua
corrente pelo espaço de 1 hora ou hora e meia. Corn
o »reforçador Agfa« a coloraçáo vermelha náo volta
a aparecer, mas é conveniente que náo haja tinta
nenhuma antes da operaçáo do reforço.
A côr vermelha que a chapa »Isolar« transmite
ao revelador nem prejudica em nada a sua acçáo nem
impede que possa ser empregado sem inconveniente
corn quaesquer outras chapas.

Chapas „Cromo-Isolar-Agfa"

Assim como a chapa »Cromo-Agfa« tem vantagens sobre a »Extrarapid-Agfa«, assim tambêm a
»Cromo-Isolar« tem vantagens sobre a »Isolar« por
virtude da sua maior sensibilidade aos raios de luz
verde e amarela. A chapa »Cromo-Isolar« reune em
si as vantagens da »Isolar« e as da »Cromo«.
Representa a chapa ideal para paisagens e interiores, prestando-se ao mesmo tempo para todos
os outros trabalhos.
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Quando se deseje urna reproduçáo exacta dos
valores das côres dos objectos, tem de se empregar
um filtro amarelo, e o mesmo se dá quando haja a
fazer paisagens corn longes distintos. A »Agfa« vende filtros amarelos de cristal, de densidades diversas.
Pormenores sobre filtros de luz encontram-se no capitulo corn éste titulo.
As chapas »Cromo-Isolar« nao se devem revelar
corn Amidol.

Chapas „Isorapid-Agfa"
Tendo-se-nos feito sentir que as nossas chapas
»Isolar« e »Cromo-Isolar«, que possuem a sensibilidade 25-260 W. se nao prestara para os altos instantaneos, experimentamos urna nova fabricaçáo que
satisfizesse esta exigencia, e lançámos no mercado
a chapa »Isorapid«, altamente sensivel e anti-halo,
visto que tem a sensibilidade da »Extrarapid-Agfa«
300 W. = 16-17 Sch. A »Isorapid« é portan to a
chapa anti-halo própria para grandes instantaneos.
Quanto á escolha do revelador note-se que o
pirogalhico produz frequentemente nesta chapa urna
coloraçáo amarelada desagradavel; mas esta desaparece em 10 minutos num banho de alumen de potassio a 10°/0i aplicado depois da chapa ser fixada e
lavada. Quaesquer outros reveladores podem ser
usados sem receio deste inconveniente, como por
exemplo, o Rodinal, o Metol, o Hidroquinone, e a Glicina. Se a revelaçáo fôr lenta, a temperatura nunca
excederá 200 C. O mesmo em relaçáo á fixagem.
Se o negativo depois de fixado ainda apresentar
urna fraca coloraçáo, mete-se numa soluçáo de bisulManual de fotografia 14

209
Arxiu Municipal de Girona

fito de sodio ou de metabisulfito de potassio a 10°/e.
O bisulfito liquido enfraquecido (35 cm em 65 cm de
agua) serve perfeitamente.

Chapas „Cromo-Isorapid-Agfa"

Estas reunem em si todas as qualidades das
»Cromo« e das »Isorapid«, porque sendo preparadas
com a emulsáo »Cromo« tao justamente reputada,
que alêm de uln a excelente sensibilidade geral (300 W.
= 16-17 Sch.) têem urna extraordinaria sensibilidade
ao verde e amarelo, tambêm sao anti-halo. Do mesmo modo que as chapas »Cromo«, o equilibrio entre
a sua sensibilidade ao azul e ao amarelo é tal que
mesmo sem o emprego de filtro, elas satisfazern geralmente e completamente os fins práticos da relaçáo dos valores. Sendo necessário atenuar mais o
azul, emprega-se u rn filtro que duplique o tempo de
exposiçáo.
Pelo que respeita á sua revelaçáo e fixagem as
regras sao as mesmas que demos em relaçáo As
»Isorapid« e »Cromo-Isolar«.
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Chapas Pancromaticas „Agfa"
A chapa Pancromática »Agfa« é sensivel a todas
as cores do espectro e por isso a sua manipulaçáo tem
de ser feita a uma luz verde-escura de segurança:
Os filtros de lanterna verde-naftol indicados por von
Hübl, sáo de segurrança; evite-se a acçáo demorada
desta luz sobre a chapa.
A sensibilidade geral da chapa Pancromática
»Agfa« corresponde ás sensibilidades das melhores
pancromáticas existentes; mas a sua sensibilidade a
cores abrange todo o espectro incluindo o vermelho
(cerca de 700 M. M.).
O tempo de exposiçao varia conforme as circunstancias, visto que na maioria dos casos a chapa pancromática é empregada corn filtros. Fornecemos filtros para reproduçóes de tons exactos; assim como
para tricromia (factores de exposiçáo 1 :1 :1) corn
as dimensóes de 3 x 3 até 12 x 12 cm.
Tambêm fornecemos os filtros de segurança para
lanterna acima referidos de verde-naftol.
Para revelar a chapa pancromática serve qualquer dos reveladores de resultados limpidos e brilhantes; o Rodinal diluido na proporçáo de 1 : 15, produz, em 4-5 minutos e a urna temperatura de 180 C.,
negativos perfeitos brilhantemente graduados. Sendo
possivel, convêm fazer a revelaçáo inteiramente ás
escuras, em tempo fixo, examinando o seu progresso,
de vez em quando e rapidamente, á luz verde-escura.
Para fixagem recomendamos urn banho'fixador acido
que elimine o colorido da sensibilisaçáo. Depois de
fixada a chapa é bem lavada como já se sabe.
14*
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Ha um meio extremamente simples de revelar
a chapa pancromática como se fosse qualquer outra;
consiste em a meter no chassis ás escuras e em a
tirar tambêm ás escuras depois da exposiçáo, pondose em seguida, »ainda ás escuras«, numa soluçáo de
feno ou tolusafranina a 1 :2000, durante urn minuto.
Logo que se tire deste banho pode revelar-se no
revelador habitual a qualquer luz de quarto escuro
vermelho-clara ou amarela sem receio de velaturas.
Este novo processo de revelaçáo imaginado por
Lüppo-Cramer, chamado processo de desensibilisaçáo,
contribuirá certamente para uma maior divulgaçáo
desta chapa altamente sensivel a todas as côres, visto
que elimina as dificuldades do seu tratamento no
quarto escuro.

Chapas „Diapositivas Agfa"

Vidro delgado (11/3 o maximo)
Para estereoscopio, projecçóes e dependurar nas janelas

Luzes brilhantes; sombras densas mas transpa rentes, de belos tons quentes desde o preto até ao
côr de castanha.
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A chapa »Diapositiva-Agfa« distingue-se pela
limpidez dos claros e pela transparencia das sombras.
Como tem fraca sensibilidade, pode manipular-se
á luz amarela ou até mesmo á luz do candieiro ordinário contanto que esta luz lhe nao bata directamente.
A melhor maneira de a expôr é por contacto, na
prensa. As ampliaçóes nela, ou as rcduçbes, realisamse corn a maquina fotografica. O tempo de exposiçáo corn urn negativo normal e corn lampada electrica
de filamento de 25 velas, regula por uns 15 segundos,
á distancia de 50 centimetros. Este tempo de exposiçáo deve ser constante; o que se varia é a distancia,
conforme a densidade do negativo.
Os bordos da chapa devem ser protegidos com
urna tira de papel preto ou »cache« para evitar que
se forme qualquer véu durante a exposiçáo.
Revela se bem corn qualquer born revelador; mas
recomenda-se especialmente o Rodinal, diluido a 1:10,
quando se desejem diapositivos vigorosos (para dependurar nas janelas); a 1 : 20 quando se desejem
diapositivos menos contrastados e mais suaves (para
projecçbes).
Revelaçáo a tons castanhos corn Rodinal
Para se obterem lindos tons quentes acastanhados, emprega-se o Rodinal, juntando-lhe as seguintes
soluçóes:
10 gramas de carbonato d'amonio
„ brometo
10
„
200 ccm d'agua distilada.
As chapas devem ter o dobro da exposiçáo normal. 0 revelador deve ser preparado do seguinte
modo:
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Rodinal 5 ccm
agua
100 ;,
soluçáo A 5 „
A revelaçáo fica completa em 5-7 minutos, resultando tons queutes desde os acastanhados até ao
tom chocolate segundo o tempo de exposiçáo.

Chapas „Diapositivas-Isolar-Agfa"
Corn as chapas diapositivas ordinárias que se
encontram no mercado, atravez de cuja carnada muitas vezes passa a luz, náo é possivel evitar por completo a formaçáo de halo ainda que haja os maiores
cuidados, manifestando-se êsse halo por urn certo
embaciamento da nitidez do desenho.
Este inconveniente desaparece completamente
usando-se as chapas »diapositivas-Isolar«, ainda mesmo quando os negativos sejam muito duros.
As chapas »diapositivas-Isolar« podem ser empregadas mesmo sem haver os cuidados habituais da
protecçáo corn »caches« exigidos pelas chapas ordi nárias.
A luz de qualquer candieiro serve para a sua
impressáo.
Corn negativos de densidade média, requerem
urna exposiçáo de area de 25 segundos á distancia
de meio metro de urna luz corn a intensidade de 25
velas. Para a sua revelaçáo recomendamos especialmente o Rodinal diluido a 1 : 10. Para a eliminaçáo
de algum colorido avermelhado que eventualmente
possa ficar, leia-se o que se escreveu no capitulo
- »Chapas-Isolar«.
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„Agfa"-Farbenplatten
(Chapas „Agfa" para fotografia corn as
côres naturaes)
0 manêjo deltas chapas exige os maiores cuidados para que se evite que recebam qualquer iluminaçdo directa no quarto escuro, em consequencia da
sua alta sensibilidade a todos os raios do espectro.
Tal manêjo tem de ser feito inteiramente ás escuras,
ou a urna luz verde-escura. O carregamento dos
chassis efectua-se perfeitamente ás escuras corn urn
pouco de prática. Ao contrário do que se faz corn
as chapas vulgares, as chapas para as côres pôemse nos chassis corn o vidro para o lado de f óra. O
lado da carnada, altamente sensivel e delicado, vae
protegido na embalagem corn urn cartáo, e juntamente corn êsse mesmo cartáo deve a chapa ser
metida no chassis para nao rogar no fundo ou molas
deste.
Os chassis especiaes para vidros extra-delgados
nao servem para estas chapas porque álêm da grossura própria ainda teem a grossura do cartáo, o que
tudo faz cerca de 1,5 mm.

A exposiçáo
A exposiçáo faz-se atravez de filtros especiaes
de côr alaranjada, que fornecemos corn as medidas
3X3, 4X4, 4,5 X 4,5, 6X6 e 9 x 9 cm. Os filtros das
»Autocromas« e »Dukar« nao servem. A colocaçáo
do filtro tem logar na frente ou atraz da objectiva.
Como a chapa é metida ao contrário no chassis,
resulta urna diferença de fóco que é mister remediar:
para isso, ou se empregam chassis especiaes corn215
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pensadores ou, mais simplesmente, se inverte o
vidro despulido de focagem. Tambêm se pode fazer
a focagem no vidro despulido na sua posiçáo habitual e depois encurtar a tiragem, ou extensáo do
foie, de cêrca de 1,5 mm correspondente á grossura
da chapa. Em todos os casos a focagem faz-se com
o filtro colocado no seu logar. Urn outro processo
muito usado sempre que possivel, consiste em focar
no vidro despulido, á maneira habitual, e colocar
depois o filtro atraz da objectiva, porque assim os
raios de luz teem urn pequeno desvio e a imagem
é formada area de 1,5 mm mais atraz. Por este
principio, as maquinas portáteis munidas de escalas
de focagem, podem empregar-se sem necessidade
de focar. O filtro está sempre no seu logar atraz da
objectiva e a correcçáo faz-se na escala.
O tempo de exposiçáo é aproximadamente 90 vezes
o necessário para a chapa ordinária de grande sen',ibilidade. Pode determinar-se pelos fotómetros ou
pelas tabelas de exposiçáo existentes no mercado. A
tabela de exposiçáo »Agfa« é particularmente útil
para o fira. Tendo por base as sensibilidades 240 W.
11 Sch. leiam-se como minutos os resultados indicados na tabela em segundos. Por exemple: urna
paisagem corn primeiro plano, luz do sol ao meio
dia de Junho, requer urna exposiçáo de 1 sugundo.
Urn céu nubelado prolonga-se de 3-6 vezes ésse
tempo; que deve ser tomado em minutos, em vez
de segundos, no caso das côres. Evitem-se os contrastes violentos de iluminaçáo, porque os objectos
fortemente iluminados ficam necessariamente com
excesso de ,exposiçáo e d'ai resulta para esses a falta
de côr. Os melhores resultados em paisagem obteem se guando o sol está velado.

=
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Revelaçáo
Para a revelaçáo da imagem sao necessárias
duas soluçóes apenas, e ambas sao fornecidas pela
>Agfa« na forma concentrada: mas o fotografo pode
prepara-las êle proprio segundo as formulas seguintes:
Revelador concentrado:
Agua distilada . . . 1200 ccm.
14,5 gramas
Metol
4,6 „
Hidroquinone . . .
Sul ito de sodio anídro 100 „
6 „
Brometo de potassio
Amoniaco (D=0,910) 32 ccm.
Primeiro dissolvem-se Metol e Hidroquinone em
agua quente; junta-se em seguida o sulfito de sodio
e o brometo de potassio, e por fim o amoniaco
guando a soluçáo já estiver fria.
Para usar, di:ue-se, a soluçáo em 3 partes de agua.
Urna chapa 13 X18 precisa de 100 ccm. (25 ccm. de
soluçáo concentrada e 75 ccm. de agua) em tina de
dimensóes proprias.
A temperatura cêrca de 18° C.
A revelaçáo faz-se em tempo fixo (de preferencia
ás escuras) ou corn o auxilio da safranina de que
tratamos na pagina 212. Se o tempo de exposiçáo
foi bem determinado a revelaçáo, efectúa-se em 3
minutos. Depois de revelada a chapa é lavada e
metida num banho de inversáo feito do seguinte
modo:
1000 ccm.
Agua distilada
5 gramas
Bicromato de potassio .
Acido sulfurico concentrado 10 ccm.
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Em vez do acido sulfurico concentrado pode empregar-se 30 gramas de bisulfito de sedio.
As outras manipulaçties passam-se á plena luz do dia.
A prata reduzida pelo revelador dissolve-se em
2 minutos. Lava-se cuidadosamente a chapa em
agua corrente durante meio minuto; pôe-se outra vez
no revelador durante dois minutos até estar completamente enegrecida, e lava-se finalmente em agua
corrente durante dois minutos, para se deixar secar.
Se a exposiçáo foi bem feíta aparecerá a imagem
no seu brilhante e pleno colorido. Imagens fracas
denunciam um excesso de exposiçáo e podem melhorar-se corn o reforçador »Agfa«: imagens densas
sao o resultado de exposiçáo a menos, e algumas
yeses poderáo melhorar-se por meio do enfraquecedor »Agfa«.

Secagem

A secagem completa-se em poucos minutos num
sitio arejado. Pretender abrevia-la por meio de calor
artificial, é provocar a - separaçáo da carnada da
chapa de vidro; prolonga-la demasiadamente em
logares humidos é arriscar-se a ter como resultado
urna coloraçáo verde geral.

Envernisamento
Para garantia da duraçáo, recomenda-se o envernisamento das chapas logo que estejam perfeitamente secas. Para o efeito nao servem os vernizes
de alcool, porque estragam as imagens. O melhor
é o feito pela seguinte formula:
Benzol . . . . 100 ccm.
Resina Dammar 3 gr.
que se filtra antes de se empregar.
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Depois de aplicado o verniz e de estar completamente seco, protege-se a chapa corn urn vidro
bem limpo ligando as duas peças pelos bordos, corn
tiras de papel gomado.
Quem nao esteja disposto a preparar
plir as soluçóes mencionadas, terá vantagem
em se servir do

Estojo „Agfa" para revelaçáo
das chapas a cWres
contendo:
1 frasco de 1/4 litro de revelador a diluir em 3 partes;
1 pacote com pó para o banho de inversáo (500 ccm.);
1 frasco corn 30 ccm. de verniz Dammar.
Este material é suficiente para, pelo menos,
20 chapas 9 X12 ou 10 de 13 X18 cm.

Chapas „Rontgen Agfa"

Como estas chapas sao extremamente sensiveis
aos raios X, é conveniente guarda-las fora do laboratório Rontgen, ou mete-las dentro de urna caixa de
folha espessa, afastada do aparelho dos raios
Rontgen.
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Os negativos feitos corn estas chapas téem as
partes claras bem cobertas e as sombras delineadas.
A par do Rodinal e da Glicina tambêm recomendamos o revelador de Metol-hidroquinone feito pela
seguinte formula:
Metol
5 gramas
Hidroquinone . . .
7
„
Sulfito de sodio crist 100
„
(ou 50 gr. anídro)
Potassa
100
„
Brometo de potassio
6
„
Agua
1000 ccm.
Este revelador produz negativos densos e brilhantes em 4 a 5 minutos.
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B.

Fabricaçáo
de peliculas „Agfa"
„Fiimpacks Agfa"
Adaptaveis em todos os chassis para »filmpacks«
para carregar e descarregar á luz do dia.
ACTIEN- GESELLSCHAFT
FUR AIfLIN- FABRIKATION

.

BERLI N S 0Á6.

a,

Agfa-'

Filmpack
zur Tageslichlladuetg
for Daylíghiloading.

pour Chargement en piein jour
D. RP. angain.

Jnhali 12. Films 9 x12 cm.
Emulsions-IV 8865

Zu enlwickeln bis:
AdévelopDer juzqú au:
fEode3u1j
Should be developed before:)

npoaannTbuo:

7C ,

1914.

Caracteristicas geraes:
Peso insignificante comparado corn o das
chapas (60-70 0/0). Dispensa de quarto escuro para meter e tirar dos chassis.
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Caracteristicas particulares:
A. das peliculas
Emulsáo altamente sensivel, anti-halo e ortocromatica, limpida.
Suporte ou film, resistente, conservando-se
sem enrolar nos banhos e na secagem. Núo
tem carnada »non curling«.

B. das embalagens
Montadas inteiramente em metal e apesar
disso leves e cornadas.
A maxima estabilidade. e planura de todas
as peliculas; impossibilidade de formaçáo
de véus ao carregar ou descarregar os
chassis.
Escamotagem fácil sem molestar a emulsáo.
Cada pelicula exposta pode ser retirada do
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modo mais simples sem estragar em nada
a embalagem, deixando todas as outras na
sua ordem.
Revelaçáo :
Qualquer born revelador dá bons resultados,
mas o mais recomendável é o Rodinal.
O filmpack-»Agfa« cuja embalagem é representada na figura acima indicada, comporta 12 peliculas
e faz-se nos formatos habituaes, designadamente:
4,5 X 6, 4,5 X10,7, 8 X10,5, 9 X12 e 10 X15 cm.

Roles de peliculas „Agfa"
O material empregado nos rolos de peliculas é,
como o dos filmpacks, de grande sensibilidade geral,
de acçáo suficientemente
ortocnomática,
=e°
e praticamente
isento de halo
por virtude da
fraca espessura
do suporte. A
emulsáo dá urna
bela gradaçáo
de tons, lirapida e sem véu
mesmo quando já tem alguns mezes. Qualquer born
revelador se presta para a sua revelaçáo: deve
preferir-se, porêm, o Rodinal corn a mesma diluiçáo
em que se emprega para chapas. Máus reveladores
ou reveladores já gastos originara ás vezes defeitos
irremediáveis.
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Fixagem e lavagem sáo feitas precisamente do
mesmo modo como as das chapas. A secagem faz-se
em sitio arejado pendurando-as por pinças ou ganchos de forma que nao toquem em qualquer objecto
visinho.
Os rotos fabricam-se em todas as medidas habituaes, 4 )ç 61/2, 6X6, 5X8, 6X9, 61,,X11, 8X1072,
8X14, 9X9, 10X12'/2, 7'/4 X121/, e 121/,X10 cm
e adaptam-se a todas as maquinas existentes.

Tabela para uso dos
rotos de p eliculas „Agfa"
Formatos

Indicaçbes nos
topos das caixes

4X6'12 cm*)

A.
8
4X61/2

,Agfa"

4X6'/2 cm*)

„Ag ta"

„Agfa"

AB. 6
4X6 '/2

AB. 12
4X6'/2

„Agfa"

6x6 cm

B. 1

6

6 X6
„Agfa"

6x9 cm*)

B.2

6x9

6

Aparelhos em que
podem ser empregados
Ernemann Bob 0,
Bob I, Nettel Picolette,
Goerz Roll Pocket Tenax,
Rolf I, Brownie No 0, Vestpocket Kodak
Ernemann Bob XV,
Graphic 0, Kodak 0
dobravel

Ernemann Bob O, Bob I,
Ernemann Film „K", IcaIcarette I, Brownie I

Ernemann Bob 0, I, XV,
Ica-Icarette II, Brownie II,
Brownie II dobravel,
Kodak Junior I

*) As encomendas de formatos 4X6'12 e 0>,9 devem indicar claramente
se s8o rotos das marcas A ou AB, ou se s8o rotos das marcas B 2 ou C,
respectivamente.
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„Agfa"

,,Agfa"
6X9 cm*)

61/2X11 cm)

8X101/2 cm')

6

C.

„Agfa"

„Agfa"

D.

6

12

E.

61/2X11

61/zX11

„Agfa"

„Agfa"

E.

6

F.

F.

12

8X101/2

„Agfa"

6

12

D.

8X101/2

8X101i2

„Agfa"

„Agfa"

G.

6

8X14

9X9 cm

12

6X9

„Agfa"

8 \C14 cm

C.

6X9

8X101/2

8X101/2 cml)

I

Indicaçóes nos
tópos das caixas

Formatos

8X14

.Agfa"
H.

6

9X9

10

G.

„Agfa"
12

H.

9X9

Aparelhos em que
podem ser empregados

Ernemann Bob 00, I, XV,
Kodak I dobravel,
Panorama Kodak I
(6';,X18)
Ernemann Bob 00, I,
Film „K", Brownie Iia,
Special-Kodak Ia, Brownie
Ha dobravel, Kodak la
dobrdvel
Contessa-Cocarette H
Ernemann Bob 00, I, 11, XV,
Ica-Hallo, Ica-Cupido, IcaLloyd, Ica-Nixe, Kodak III
dobravel, Spec.-Kodak III,
Contessa-Rollco, Coroll e
Duroll, Goerz Roll-Tenax

Brownie IH dobravel,
Brownie HI,
Bull's Eye Kodak III
Ernemann Bob 0, I, II,
Goerz Roll-Tenax,
Ica-Lloyd, -Hallo, -Nixe,
Special-Kodak III, Brownie
IIIa dobravel, Kodak IIIa
dobravel, Leonar-Filmos

Bull's Eye ou Bullet Il
Kodak II dobravel,
Plico H, Stereo-Kamera II

*) As encomendas de formatos 4X6'12 e 6X9 devem indicar claramente
se sao rólos das marcas A ou AB, ou se sao rólos das marcas B 2 ou C,
respectivamente.
1) As encomendas dos formatos 8X101/2 e 10X121!2, devem indicar claramente se sao de r01os das marcas E ou F, ou se sao de rólos das marcas
.1 ou K respectivamente.
Manual de fotografia 15
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Indicaçáes nos
tápos das caixas

Formatos

Aparelhos em que
podem ser empregados

10X121/2 cm')

„Agfa"
6
J.
10X121/2

„Agfa"
J.
12
10X121/2

Kodak 4 dobravel,
Kodak 4, Screen Focus

10X121/2 em1)

„Agfa"
K.
6
10X121/2

„Agfa"
K.
10
10X121/2

Bull's Eye Kodak ou
Bullet 4, Kodak 4 panoramico

121/2X10 cm

„Agfa"
L.
6
121/2X10

„Agfa"
L.
12
121/2X10

Cartridge Kodak 4

„Agfa"

„Agfa"
M.
10
71/4X121/2

Brownie No 20, autografico dobravel,
Kodak junior No 20,
autografico

71/4 X121/2 cm

M.

6

71/4 X121/2

5X8 cm

„Agfa"
N.
6
5X8

Ensignette II

1) As encomendas dos formatos 8X10112 e 10X121/2, devem indicar claramente se sao de rOlos das marcas E'en F, ou se sao de r61os das marcas
J ou K respectivamente.

Como ha formatas que podem ser fornecidos em
rôlos de comprimentos diversos, convêm especificarse sempre se desejam para 6, 10 ou 12 exposiçóes.

•

Os rólos „ Agf a" das marcas A, C, D, E, G e M, sáo
preparados de forma a empregarem• se tambêm nos
aparelhos Kodak-autograficos
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•

C.

Filtros de luz „Agfa"
A) Filtros amarelos
para chapas »Agfa-Cromo«, »Cromo-Isolar«,
»Cromo-Isorapid« e »Pancromáticas Agfa«,
Para se obter, por meio da fotografia a branco e
preto, a fiel imagem de urn objecto, é ._.;essário que
sejam reproduzidos os valores das côres desse objecto. Com as chapas ordinárias, que nao sao especialmente preparadas para isso e que teem uma
pronunciada sensibilidade ao azul, nao se pode alcançar urna representaçáo exacta. Emquanto que um
azul intenso aparece representado como se fosse
branco, as côres claras, amarela, verde e vermelha
que sao as mais brilhantes para a nossa vista, aparecem representadas na imagem acabada como se
fossem pretas. As chapas sensiveis ás côres representam, nesse sentido, urna vantagem considerável;
mas nestas tambêm prevalece ainda tao fortemente
a sensibilidade ao azul que ha necessidade de se
enfraquecerem os raios desta côr. Tendo isso em
vista, fornecemos juntamente ás chapas »CromoIsolar-Agfa« filtros amarelos em folhas, que com urn
aumento do tempo de exposiçáo de cêrca de seis
vezes, produzem urna boa correcçáo de que resulta
a justeza dos valores das côres.
15*
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Se bem que taes folhas gosem de reputaçáo
especial entre as pessoas que usam estas chapas,
todavia, por virtude da sua delicadeza, elas estáo
sujeitas a certas contingencias, como por ex.. a de
nao ficarem sempre perfeitamente planas, etc., e
por isso nós resolvemos fornecer agora aos consumidores das nossas chapas sensiveis ás cores, isto
é, de todas ,as nossas chapas »Cromo«,
Filtros amarelos
apropriados, de vidro fundido de espelho
da melhor qualidade e por preços moderados.
Os profundos conhecimentos scientificos adquiridos no dominio das materias corantes do alcatráo
e a aprendizagem em longos anos de pratica na
fundiçáo de chapas para espelhos, habilitaram-nos
a preparar filtros de perfeita regularidade, da mais
excelente transparencia e resistencia á acçáo da
iuz. Para suporte das folhas emprega-se o melhor
vidro pulido de espelho; as duas chapas sao coladas
corn o mais fino e resistente balsamo do Canadá.
Cada filtro leva urna etiqueta e é metido numa solida embalagem de cartáo. A etiqueta representa
urna prova corn as cores fundamentaes, amarelo,
verde, vermelho e azul, a qual pode servir para experiencias.
Nós preparamos para as chapas de nossa fabricaçáo »Cromo«, conforme o grau de correcçáo deseejado, filtros corn seis densidades diferentes, a saber:
No. O. Filtro amarelo rapido:
Efectúa, sem aumentar o tempo da exposiçáo, urn
leve enfraquecimento na acçáo do azul, de modo
que a perspectiva aérea é consideravelmente melhorada.
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No. 1. Filtro amarelo muito claro:
Efectúa já urn considerável realce do amarelo
claro, de modo que o azul, o amarelo e o verde aparecem corn tons escuros equivalentes.
Corn este, o tempo de exposiçáo é apenas ligeiramente prolongado e usa-se em instantaneos de
retratos ou paisagens.
No. 2. Filtro amarelo claro:
Faz que o azul apareça realmente mais escuro do
que o amarelo, de modo que o emprego deste Filtro
em paisagens e vistas de altas montanhas é especialmente recomendável quando se deseje urna
melhor correcçáo de tons. Este filtro requer o
dobro do tempo da exposiçáo normal.
No. 3. Filtro amarelo de côr média:
Produz já urna representaçáo exacta dos valores,
tanto na paisagem como na reproduçáo de pinturas. O tempo de exposiçáo é o triplo do normal.
No. 9. Filtro amarelo-escura:
É proprio para . paisagens e copias de quadros
(pinturas) em que predomine o azul, assim como
para vistas distantes com vapores ou nebelina azulados. O tempo de exposiçáo é o quadruplo do
normal.
No. 5. Filtro alaranjado:
0 efeito deste filtro coincide corn o do Filtro No. 4,
mas empregado corn chapas pancromáticas »Agfa<
faz realçar ainda mais o vermeiho.
Para os principaes trabalhos dos amadores recomendase a aquisiçáo de urna coleçáo de 3 filtros,
que podem ser os No. 0, 1 e 3, ou os No. 1, 2 e 4.
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Os referidos filtros amarelos amortecem os raios
por igual; e assim, se houver fortes contrastes ou
desigualdades de luz entre o primeiro e ultimo plano,
êles reproduzem essas desigualdades de iluminaçáo.
Para se evitar isso, empregam-se filtros amarelos de
progressáo lenta ou rapida, que fornecemos corn
diferentes densidades;
No 10. Progresso lenta car clara para multiplicar a exposiçro por 2
„ media „
„
„ 3
„
11.
„ 4
„
, densa „
„
„ 12.
,
„ 2
rapida , clara „
15.
„ media „
„
„ 3
„ 16.,.
, densa „
„
„ 4
„
„
„ 17.

Estas indiçôes referem-se ás chapas »CromoAgfaee.
Todos estes filtros podem ser empregados corn
quaesquer outras chapas de bôa fabricaçáo sensiveis
ás côres.

B) Filtros „Agfa” para a fotografia
a côres corn chapas para côres „Agfa".
Para esta espécie de chapas sac) necessáriás filtros de côres, especiaes, que se preparam nas seguintes qualidades:
No. 20. Filtro de côres, normal »Agfa., para luz
branca do dia;
No. 21. Filtro da côres, danso »Agfa«, para paisagens de inverno corn sol e corn céu azul intenso;
No. 22. Filtro da côres, fraco, »Iigfae, para reproduçáo de pinturas etc.;
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No. 30 Filtro de côres, »Agfa«, para luz de relampago »Agfa«.
Alêm destes estamos preparando filtros para luz
artificial.

C) Filtros para fotografia a côres
pelo processo indirecto ou subtractivo
com chapas pancromaticas „Agfa".
No. 40. Filtro azul,
No. 41. Filtro verde,
1:1 : 1
No. 42. Filtro vermelho. J
Todos estes filtros se encontram já feitos na
forma quadrada corn as dimensôes 3 x 3, 4112 x 41/7,
6 x 6, 9 x 9 cm: medidas maiores ou redondos, desde
21 a 90 mm de diametro, fazem-se por encomenda.
Os filtros usam-se colocados adeante ou atraz
das objectivas.
No comercio encontram-se á venda suportes
para todas as medidas correntes.

D) Filtros de segurança „Agfa"
para os luminantes de quarto escuro.
A necessidade do ajustamento de filtros de luz
para determinados fins, sente-se no mais alto grau
corn respeito á iluminaçáo do quarto escuro.
Se esta nado fôr isenta de defeitos, pode prejudicar a qualidade dos negativos creando-lhes urna
lamentavel velatura.
A escolha da côr a empregar é aqui táo importante quanto é certo que pode haver urna relativa
segurança numa côr mais clara mas de maior resistencia á luz.
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Para se conservarem baixos preços, emprega-se
na sua preparaçáo chapa plana de vidro ordinário
e os filtros sao ligados, mas nao sao colados.
Estes filtros de segurança fornecem-se em quatro
qualidades nas medidas correntes 9 x 12, 10 x 15,
13 x 18, 18 x 24, 24 x 30.
Quaesquer outras medidasfazem-se por encomenda.
No. 100. Filtro alaranjado »Agra« para quarto escuro
para trabalhar com chapas diapositivas e papel
chamado »gaslight« ou »luz do gaz«.
No. 101. Filtro vermelho »Agfa« para quarto escuro
para trabalho corn chapas ordinárias e papelbrometo.
No. 102. Filtro vermelho »Agfa« para quarto escuro
para trabalho corn chapas sensiveis a côres (fabricaçáo »Cromo«).
No. 103. Filtro verde »Agfa« para quarto escuro
para trabalhos corn chapas de fotografia a côres
e pancromáticas »Agfa«.
Fotografias para comparaçáo:
Jarra branca decorada a azul e tendo amores perfeitos pretos e amarelos

Chapa ordinaria
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,Cromo-Agfa"

Cromo-Agfa" com
filtro amarelo No. 3 ,Agfa°

D.

Reveladores „Agfa"
1. em substancia Metol-„Agfa".
O Metal »Agfa« encontra-se á venda na forma
de pó branco, fino cristalisado.
O Metol »Agfa« dissolve-se facilmente.
O Metal »Agfa« é urn revelador energico, extraordinariamente rapido.
O Metol »Agfa« é de todos os reveladores o que melhor evidencia as
qualidades das chapas.
O Metol »Agfa« dá imagens suaves.
Juntando-lhe brometo de potassio ou
diminuindo a quantidade de alcali,
transforma-se em revelador de contrastes. O brometo de potassio junto
ao Metol nao actúa como retardante
mas como clarificante.
Combinado corn Hidroquinone ou
com acido pirogalhico, o Metol dá ainda mais contrastes e maior densidade.
Formula A. (Soluçáo concentrada de reserva).
Dissolver em' 1 litro d'agua distilada:
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15 gramas de Metol »Agfa« e depois
sucessivamente:
de sulfito de soda crist.
150
'„
de potassa.
„
75
2
„
de brometo de potassio.
Para revelar chapas corn exposiçáo exacta,
dilue-se esta soluçáo em 3-4 partes d'agua; no caso
de exposiçáo a menos em area de 6 partes; no caso
de exposiçáo a mais, em cêrca de 2 partes. No
ultimo caso, junta-se urn pouco de brometo a 1 :10
para se conseguirem maiores contrastes.
Formula B. (Soluçóes separadas).
I. 15 gramas de Metol-»Agfa« dissolvem-se em
1 litro de agua distilada: a isto juntam-se
150 gramas de sulfito de soda crist. e agita-se
até á soluçáo completa.
II. 150 gramas de soda cristalisada, dissolvendose em
2 litros de agua distilada.
Para usar, corn chapas de exposiçáo normal,
misturam-se
1 parte da soluçáo I corn
2 partes da soluçáo II e por cada 100 ccm.
de soluçáo deitam-se 5 gotas de brometo
de potassio a 1 : 10.
Para chapas corn exposiçáo a mais, toma-se
menos da soluçáo 1, para chapas corn exposiçáo a
menos toma-se mais da mesma soluçáo.
Por exemplo, empregando sempre o mesmo volume, exposiçáo normal:
30 ccm. soluçáo I
„ II
60 „
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Arxiu Municipal de Girona

exposiçáo a mais, mas desejando-se fortes contrastes:
60 ccm. soluçáo I
„ II
30 „
ou revelando mesmo só corn
a soluçáo I:
exposiçáo a menos, mas desejando negativos suaves:
30 ccm. soluçáo I
II
„
30
30 „ de agua
Formula C. (revelaçáo lenta).
1 grama de Metol »Agfa«
1000 ccm. de agua distilada (ou fervida)
10 gramas de sulfito de sodio (trist.)
de potassa
5
10 gotas de brometo de potassio a 1 :10.
Nesta concentraçáo e á temperatura de 18-22° C.
a revelaçáo efectúa-se em cêrca de 40 minutos.

Hidroquinone „Agfa".
Quimicamente puro.
O hidroquinone »Agfa« produz fortes
densidades mas tambem dá f atu
mente imagens duras. Por isso combina-se corn o metol ou com o iconogenio. A primeira combinaçáo é
a mais geralmente apreciada.
Vidé pagina 236 o modo de usar o
revelador de metol - hidroquinone, e
pagina 247 modo de usar o revelador iconogenio-hidroquinone.
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Formula I (urna unica soluçáo concentrada).
150 ccm. de agua
5 gramas de Hidroquinone »Agfa«
40
„
de sulfito de soda crist.
60
„
de potassa.
Esta soluçáo duradoura, dilue-se em 4-6 partes
de agua na ocasiáo de se usar.
O brometo de potassio tem aqui ulna acçáo
clarificante e fortemente retardante.
Em cada 100 ccm. de revelador diluido deitem-se
cerca de 5 gotas de brometo de potassio a 1 :10.
Recomenda-se que a temperatura do revelador
esteja de 15 a 200 C., porque á baixa temperatura, a
sua acçáo é muito lenta.

Revelador de Metol-hidroquinone.
( 1
,
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O revelador de Metol-hidroquinone
é urn dos mais especialmente apreciados para papeis e para diapositivos.
A. Numa unica soluçáo:
1000 ccm. de agua distilada
5 gramas de Metol-»Agfa«
7 „
de Hidroquinone »Agfa«
100
de sulfito de soda (crist.)
100
„
de potassa
2,5
„
de brometo de potassio.
Os componentes desta formula dissolvem-se pela ordem em que estáo
indicados.
Para chapas corn exposiçáo normal,
dilue-se esta soluçáo em 3-4 partes
de agua, na ocasiáo de se empregar.

B. Em soluçóes separadas
I. 500 ccm. de agua distilada
5 gramas de Metol-»Agfa«
de sulfito de soda (crist.)
„
100
de hidroquinone
7
„
de brometo de potassio.
2,5 „
II. 500 ccm. de agua distilada
100 gramas de potassa
Para uso tomam-se 3 partes da soluçáo I, urna
parte da soluçáo II e duas partes de agua.
C. Para chapas colodio-brometo de prata
I. 400 ccm. de agua distilada
2 gramas de Metol »Agfa«
de sulfito de soda (trist.)
„
85
II. 400 ccm. de agua distilada
70 gramas de potassa
de alcool a 96°/0
„
III. 50
de hidroquinone
„
5
IV. 50 ccm. de agua distilada
5 gramas de brometo d'amonio.
Nos casos de negativos para reproduçóes de
quadros em gravura — meios tons — misture-se:
200 ccm. da I
200 „ da II
10 „ da III
8 „ da IV
500 „ de agua distilada.
Para autotipía e desenhos a traço, toma-se mais
da III e IV, podendo, em certos casos, ir até ao dobro
das quantidades indicadas. A temperatura do revelador deve conservar-se a cérca de 150 C. Corn exposi237
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çóes normaes a revelaçáo completa-se em 30 a 50
segundos.
Para revelar papeis brometo e clorobrometo de
prata (luz do gaz), corn metol ou metol-hidroquinone
empregam-se as formulas acima indicadas e diluidas
do mesmo modo como para as chapas. O metol produz tons pretos acinzentados; o metol-hidroquinone,
tons pretos azulados.

Revelador-Piro-metol.
Este revelador dá negativos fortemente densos
Soluçáo I. 500 ccm. de agua
5 gramas de Metol »Agfa<
de metabisulfito de po12
„
tassio
de acido Pirogalhico
5
„
Soluçáo II. 500 ccm. de agua
100 gramas de soda (crist.)
A maxima densidade obtem-se tomando
20 ccm de soluçáó I e 40 ccm da II
a que se juntem 5 gotas de brometo de potassio
a 1 :10.
Deitando-Ihe menos soda fica num revelador de
resultados mais suaves.
Empregado nas chapas diapositivas dá-lhes urn
tom quanta, agradável.
Para fotografias de paisagens usa-se na concentraçáo acima indicada. Nos casos de exposiçáo a
mais é preciso enfraquece-lo.
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Revelador „Special-Agfa".
para se preparar
Soluçíies reveladoras fortemente concentradas.
O revelador »Special-Agfa «, é urna combinaçáo
feliz de metol e hidroquinone.
O revelador »Special-Agfa« pode preparar-se em
soluçáo altamente concentrada, ou de reserva, que
se dilúe em 5-10 partes de agua, conforme a
energia desejada.
O revelador »Special w Agfa«
, I, m„
tambêm se pode preparar em
~III
soluçóes separadas, uma das
I1, II I'L h
quaes contenha apenas a subr""r""Ilvirarrea
stancia reveladora e o sulfito, e
„Agfa"
outra a substancia alcalina, de
Special-Entwickler
modo que conforme se desejem
fur
S`25litergeórauehsteN
negativos duros ou suaves assim
Eetwiekkrlósung.
NAI hechkonrentrierti•O''
se junta á soluçáo reveladora
ndtrin gehemten luc.$°. ; '
angscIrewadco
mais ou menos alcali, isto é se
enfraquece mais ou menos o re+
gelea(bkmei9141
velador.
Rgir
O revelador »Special - Agfa«
é particularmente vantajoso para
as chapas »Special-Agfa«. Sendo diluido produz negativos densos, mas corn excelente gradaçáo de tons
mesmo dos mais delicados.
O revelador »Special -Agfa« presta-se admiravelmente para toda a especie de chapas existentes e
para papeis brometo.
Au I.
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Modo de uzar o revelador „Special-Agfa".
Para preparar urna soluçáo altamente concentrada dissolvem-se em 21/2 litros de agua, sucessivamente, os conteudos A., B., C. da caixa. Para usar
enfraquece-se esta soluçáo corn 5 a 10 partes de
agua: corn 5 partes, para negativos duros, contrastados; corn 10 partes, quando se queira urna revelaçáo suave.
Na revelaçáo de papeis, emprega-se a mesma
concentraçáo que serve para as chapas, isto é,
dilue-se a soluçáo concentrada em 5 partes de agua,
quando se desejem provas vigorosas.

Soluçóes separadas.
Dissolvem-se os conteúdos A B (soluçáo 1) da
caixa, em 21j2 litros de agua distilada, e o conteúdo C
(soluçáo II) em 21/2 litros de agua distilada.
Para revelaçáo normal, tomam-se: urna parte da
soluçáo I, urna parte da soluçáo II e quatro partes
de agua.
Para revelaçáo suave, tomam-se: 5 partes da
soluçáo I, 4 partes da soluçáo II e 20 partes de agua.
Para revelaçáo contrastada: duas partes da soluçáo I, très partes da soluçáo II e sete partes de agua.

Amidol „Agfa".
O Amidol- »Agfa« apresenta-se em finos cristaes
brilhantes, que corn o tempo tomam urna côr acinzentada, sem que isso prejudique em nada a sua
energia. Distingue-se dos outros reveladores organi240
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cos existentes, pela sua notavel caracteristica de produzir soluçóes altamente energicas, apenas combinado
corn o sulfito de sodio, sem mais nenhum alcali (soda, potassa, potassa
caustica). Esta propriedade é de urna
extraordinária importancia em certos
casos, como naqueles em que se deseje o descolamento da carnada da
chapa que os alcalis provocam, e tambêm nos trabalhos em paises quentes, onde a pele das máos de muitos
operadores se torna muito sensivel
á acçáo alcalina.
Formula A.
Soluçáo preparada para ser diluida em agua.
Em 1000 ccm. de agua dissolvem-se primeiro
200 gramas de sulfito de sodio (crist.); depois
20 gramas de amidol »Agfa«.
Para revelaçáo de chapas e peliculas corn exposiçáo normal toma-se: urna parte desta soluçáo e 3 a
4 de agua; nos casos de excesso de exposiçáo, tomase: urna parte da soluçáo e 2 de agua, juntando a
cada 100 ccm. de revelador 1 a 2 ccm. de brometo de
potassio a 1 :10; e nos casos de exposiçáo a
menos, junta-se a cada parte da soluçáo preparada,
area de 8 de agua.
Formula B.
Substancia reveladora e sulfito separados:
Recomendável aos amadores que só de tempos
a tempos revelam algumas chapas.
Manual de fotografia 16
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Prepara-se urna soluçáo de reserva de 50 gramas
de sulfito de sodio (crist.) em 1 litro de agua.
Para usar corn chapas e peliculas, junta-se a
cada 100 ccm. desta soluçáo, cêrca de 1/2 grama de
Amidol »Agfa« que pode ser medida por urna pequena
colher de chá.
Revelando-se corn o Amidol »Agfa« observe-se
o seguinte:
10 0 brometo de potassio (1 :10) adicionado
em pequenas quantidades actúa como clarificador; só em quantidades maiores tem acçáo
retardante.
20 Empregue-se nas soluçóes sempre sulfito de
sodio (crist) fresco, isto é, nao estragado por
decomposiçóes.
30 A soluçáo de Amidol diluida nao tem duraçáo : a propria soluçáo concentrada tambêm
nao dura demasiadamente.
Os papeis brometo e cloro-brometo (papeis para
luz do gaz) revelara-se excepcionalmente bem com
Amidol-»Agfa«.
Este revelador é especialmente aconselhado para
os papeis que tendem á formaçáo de ligeiros véns
amarelados com reveladores alcalinos. A concentraçáo é a mesma que se emprega para as chapas.
As provas saidas de revelador a que náo se juntou
brometo de potassio, apresentam urn tom preto azulado; as provas saidas de revelador a que se juntou
brometo, teem um ton preto esverdeado.
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Glicina „Agfa".
A Glicina »Agfa« é insoluvel na agua, mas dissolve-se facilmente nos carbonatos alcalinos (potassa).
A Glicina »Agfa« tem duas propriedades que a tornam apreciavel como
revelador e a sua acçáo pode ser graduada conforme se desejar.
Para a revelaçáo lenta nao tem rival
especialmente nos casos de chapas
com exposiçáo incerta.
Permite urna revelaçáo muito lento.
sem formaçáo de velaturas.
Formula I.
(soluçóes separadas).
1000 ccm.
A. Agua (distilada)
Sulfito de sodio (crist.) . . . 100 gramas
20 gramas
Glicina »Agfa«
500 ccm.
B. Agua (distilada)
100 gramas
Potassa
Para chapas corn exposiçáo exacta e em condiçóes normaes misture-se na ocasiáo de usar.
50 ccm.
Soluçáo A
total
B
25
31
125 ccm.
Agua . . .
50 „
Para chapas corn falta de exposiçáo e tambêm,
e principalmente, para os casos em que se desejem
negativos de mais fracos contrastes do que os que
se obtêem corn o revelador normal, diminue-se a
quantidade da soluçáo A ou a da soluçáo B ou ambas, aumentando a agua correspondentemente para
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manter o mesmo volume. E mantendo
mesmo volume de 125 ccm.

sempre

o

podem arranjar -se os se-

guintes reveladores:
20 ccm.

Soluçáo A

B

25
80

Agua . . .

J}

total
125 ccm.

„

ou
50 ccm.

Soluçáo A
,,

total

B

10

„
125 ccm.

Agua . . .

65

„

ou
20 ccm.

Soluçáo A

total

B

10

Agua . . .

95

125 ccm.

Desejando-se negativos de maiores contrastes,
conseguem -se, conservando-se ainda o referido vo
lume, pelo aumento da soluçáo A, pelo aumento da
soluçáo B,

ou

pelo aumento da ambas, como por

exemplo:
75 ccm.

Soluçáo A

25

„

Agua . . . . 25 „

l
1

total
125 ccm.

ou
50 ccm.

Soluçáo A

total

B

50

„
125 ccm.

Agua . . .

25

„

ou
80 ccm.

Soluçáo A
31

B

45 „

l

Tratando- se de procurar harmonisar
de exposiçáo, mistura -se

á
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excesso s

ultima formula urn pouc o

de brometo de potassio a 1 : 10.
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total

I 125 ccm.

0 revelador de Glicina »Agfa« empregado em
papeis, dá tons puros de preto acinzentado.
Formula II (urna unica soluçáo cencentrada).
Em 100 ccm. de agua á temperatura normal dissolvem-se 25 gramas de sulfito de sodio crist. que se
reduz préviamente a pó fino, e juntam-se depois
5 gramas de Glicina »Agfa«, agitando o frasco até
que a glicina desapareça. Em seguida juntam-se
25 gramas de potassa.
Para usar dilue-se urna parte desta soluçáo em
3 a 5 partes d'agua.
Na revelaçoo a tempo fixo (20 minutos), dilue-se
urna parte da soluçáo concentrada em 15 partes
de agua.

Formula HI
(revelador consistente de glicina segundo von Hübl).
Em 80 ccm. de agua quente dissolvem-se 50
gramas de sulfito de sodio (crist.) a que se juntam
sucessivamente 20 gramas de Glicina »Agfa« e 100
gramas de potassa. Esta deita-se pouco a pouco porque produz muita espuma corn o desenvolvimento de
acido carbonice. Depois de fria, a composiçdo apresenta-se consistente e deve ter o volume de 150 ccm.
Se o volume fôr menor, é porque se evaporou agua
de mais, e entáo junta -se a necessária para perfazer
o dito volume de 150 ccm. Conserva-se por muito
tempo.
Antes de se usar agita-se bem o frasco.
Para chapas com exposiçáo normal torna-se
1 parte da glicina consistente,
15 partes de agua.
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Formula IV.
Na revelaçáo lenta com a glicina recomendamos
o emprego da seguinte composiçáo:
1 grama de Glicina »Agfa«
1000 ccm. de agua distilada ou fervida
5 gramas de sulfito de sodio (crist.)
de potassa
7,5 „
10 gotas de brometo de potassio a 1 :10.
Chapas normalmente expostas revelam-se em
cerca de 40 minutos á temperatura de 18-22° C.

Iconogenio „Agfa".
O Iconogenio »Agfa« 'que se presta para todo o
género de fotografias dá negativos extremamente
particularisados e harmonicos send()
por este facto o preferido pelos mais
afamados fotografos e pelos mais importantes »atéliers« fotograficos.
Empregado á baixa temperatura
produz mais fracas densidades do que
á temperatura regular de 18-200 C.
A temperatura mais elevada produz
maiores densidades. Esta propriedade
do Iconogenio »Agfa« tem especial
vantagem na revelaçáo de chapas que
dificilmente atingem densidades.
Formula I.
'II
(Urna unica soluçáo concentrada).
Num frasco dissolvem-se
120 gramas de sulfito de sodio (cristalisado) e
de carbonato de potassa (potassa pura)
„
50
de Iconogenio »Agfa« dissolvern-se em
„
30
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1 litro de agua a ferver, juntando tudo ainda
quente e rolhando bem a garrafa.
Esta soluçáo dura indefinidamente se a agua
fôr bem fervida e se o sulfito fôr bem fresco, isto
é, sem estar decomposto.
Se este revelador dér fortes contrastes, dilúe-se
corn agua.
Quem deseje negativos extremamente suaves,
diminua a quantidade de potassa indicada.
Supondo ter havido excesso de exposiçáo,
começa-se a revelaçáo corn uma soluçáo fraca a
que se junta bastante brometo de potassio, ou entáo
emprega-se revelador que já tenha sido usado varias
vezes.
Formula II
(soluçóes separadas).
A. Em 3 litros de agua, dissolvem-se
200 gramas de sulfito de sodio (crist.) a
que se juntara
50 gramas de Iconogenio »Agfa«, agitando
bem até á dissoluçáo completa.
B. Em 1 litro de agua, dissolvem-se
150 gramas de soda crist.
Para uso, misturam-se 3 partes da soluçáo A
corn urna parte da soluçáo B.
Formula III
(revelador Iconogenio-hidroquinone).
O iconogénio só de per si, é urn revelador de
efeitos suaves; mas combinado corn o hidroquinone,
que é de efeitos mais duros, dá urna soluçáo de
multiplas aplicaçóes.
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A formula mais geralmente adoptada é a seguinte:
2500 ccm.
a) Agua
(crist.)
300 gramas
sodio
Sulfito de
„
Iconogenio »Agfa« . . 25
15
„
Hidroquinone »Agfa«
500
ccm.
b) Agua
Carbonato de potassa 150 gramas.
Para uso tomam-se 5 partes da soluçáo A) e
urna parte da soluçáo B), a que se pode juntar urn
pouco de brometo de potassio a 1 :10 quando se
suponha que tenha havido excesso de exposiçáo.

Ortol „Agfa".
O Ortol-»Agfa« produz gradaçóes similhantes ás
do acido pirogalhico; negativos limpidos e densos,
e deixa -se modificar pela acçáo do brometo de potassio.
1000 ccm.
Agua
de
poA Metabisulfito
f
7,5 gramas
tassio
15
„
Ortol »Agfa«
1000 ccm.
Agua
(
120 gramas
1 Soda crist.. . . .
1
60
„
ou potassa . . . .
„
Sulfito de sodio . . 180
„
B. 1 Brometo de potassio . 1-2
Para revelaçáo rapida tomam-se
20 ccm. da soluçáo A e 20 ccm. da soluçáo B.
Para revelaçáo mais lenta e mais suave,
20 ccm. da soluçáo A, 20 ccm. da soluçáo B
e 20 ccm. de agua.
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Os negativos apresentam urn grzo
fino levemente acastanhado.
Se se deseja urn gráo acentuadamente castanho, náo se junta sulfito
de sodio á soluçáo B.
Alterando as proporçóes da mistura
de A corn B, conseguem-se reveladores adaptaveis a toda a especie de
chapas. Aumentando A e diminuindo
B, resultam negativos mais ou menos
duros; diminuindo A e aumentando B,
resultam negativos mais suaves.
O brometo de potassio (1 :10) retarda extraordináriamente a sua acçáo
emquanto que a potassa caustica a
torna mais energica.
As soluçôes em tomando ulna côr acastanhada,
perdem a sua capacidade reveladora.

Paramidofenol „Agfa".
Formulas para a preparaçáo deste revelador
I.. Em soluçôes separadas.
A.
1 litro de agua
20 gramas paramidofenol (sal acido)
de sulfito de sodio (crist.)
B. 120
„
de potassa
120
„
2 litros d'agua.
Para uso tomam-se
1 parte da soluçáo A
B.
„
2 partes da
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II. Em urna unica soluçáo concentrada.
Em 100 ccm. d'agua, dissolvem-se
30 gramas de metabisulfito de potassio a
que se juntam,
10 gramas de paramidofenol (sal acido).
A esta soluçáo junta-se depois, mexendo sempre,
soluçáo de soda caustica concentrada, pouco a pouco,
até que torne a desaparecer o deposito que se havia
formado. Em garrafas bem rolhadas, esta soluçáo
conserva-se bem.
Para uso, dilue-se 1 parte em 10 a 30 de agua.

Acido pirogalhico „Agfa".
— quimicamente puro — resublimado

-

(Piro-„Agfa")
Formulas para a preparaçáo do revelador
(segundo Eder).
I. Revelador piro-soda.
A. 100 gramas de sulfito de sodio (crist.)
•
500 ccm. de agua distilada
14 gramas de acido pirogalhico, e
6 gotas de acido sulfurico.
B. 50 gramas de carbonato de sodio (crist.)
500 ccm. de agua.
Ambas as soluçóes se conservara por muito tempo estando em garrafas bem rolhadas.
Para uso tomam-se partes iguais de A e B e
agua, por exemplo, 20 ccm. de A, 20 ccm. de B,
20 ccm. de agua.
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II. Revelador Piro-potassa.
A. 100 ccm. agua distilada
25 gramas de sulfito de sodio (crist.)
3 gotas de acido sulfurico
10 g ramas de acido pirogalhico.
B. 200 gramas de agua distilada
de potassa (pura)
90
„
25
„
de sulfito de sodio (crist.).

Para uso misturam-se;
100 ccm. de agua distilada
3 ccm. da soluçáo A
3 ccm. da soluçáo B.
O brometo de potassio retarda energicamente
a acçáo do pirogalhico.
O metol com o pirogalhico formam urna combinaçao preciosa que dá contrastes extraordináriamente ricos de grande utilidade nas fotografias
»silhouettes.«
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Reveladores „Agfa"
2. prontos a usar.
Conteem, numa forma compacta, todos os componentes necessários, e da melhor qualidade, para
a preparaçáo de reveladores de absoluta eficacia,
havendo apenas que lhes juntar agua.

a) Em soluçóes Rodinal-„Agfa".
0 Rodinal, alêm de sulíito neutro e agua, content
tambêm urn sal alcalino de paramidofenol. Nao requer agua distilada para se diluir:
serve a agua da torneira, da fonte
ou do poço.
O Rodinal conserva-se tanto em
garrafas sempre rolhadas como nas
que se abrirem para uso. Nestas notase que o revelador escurece corn o
tempo, mas nao perde as suas quaildades reveladoras. Depois de diluido
em agua, já náo resiste tanto tempo; toma pouco a pouco uma côr
avermelhada, e perde toda a sua
acçao. Querendo-se conservar o rodinal enfraquecido, emprega-se na
sua diluiçáo em vez de agua, urna
soluçao de 5-10 0/0 de sulfita de
sodio neutro, e guarda-se em frascos bem cheios e bem rolhados. Corn
o tempo e especialmente nas garrafas de Rodinal que já foram abertas, nota-se a formaçáo de certos
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saes brancos, mas estes nao influem nada
nas qualidades e energia do revelador.
O Rodinal é especialmente apropriado para a
revelaçáo de peliculas em rolos e em film-packs.

Instruçóes
para a revelaçáo.
Pouco diluido (de 1 : 10 até 1 : 20), o Rodinal
revela muito rapidamente e corn grande riqueza
de contrastes; mas aumentando-se a sua diluiçáo
(1 : 30 até 1 : 40) produz urna revelaçáo lenta e mais
suave.
Chapas corn excesso de exposiçáo revelam-se
vantajosamente no revelador diluido a 1 : 15 ou 1 :10
corn a adiçáo de urnas 10 gotas de brometo de potassio a 1 :10 por cada 100 ccm. de banho. Desta
maneira conseguem-se negativos vigorosos e bem
contrastados mesmo de chapas corn exposiçáo a mais.
Havendo a certeza de que o excesso de exposiçáo
foi demasiado, é conveniente meter a chapa num
banho de brometo a 10 O/o antes de começar a revelaçáo.
As chapas corn exposiçáo a menos revelam-se
em Rodinal diluido (1 : 30 a 1 :40). Neste caso a
operaçáo é mais demorada, mas conseguem-se negativos harmonicamente pormenorisados, que podem
ser reforçados. (Recomenda-se especialmente o Reforçador »Agfa« e o Reforçador pelo cobre »Agfa«.
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Exposiçóes normaes revelara-se pois, corn
1 parte de Rodinal
20 partes de agua:
A tempeExposiçóes demasiadas, corn
ratura
1 parte de Rodinal
mais van10 partes de agua e a adiçáo de tajosa para
10 gotas de brometo a 1 :10 por a revelacada
çáo é a
100 ccm. de revelador:
de 18° C
Exposiçóes a menos, corn
(140 R)
1 parte de Rodinal
30 a 40 partes de agua.
A circunstancia de o revelador de Rodinal mais
concentrado produzir mais contrastes e de o mesmc
revelador mais diluido produzir mais suavidade, é
urn precioso recurso para remediar as deficiencias
de exposiçáo. Fotografias tiradas corn luz dura
(como por exemplo de scenas da rua corn muito sol,
revelar-se-háo corn Rodinal fraco (1 :25-1 :35), emquanto que fotografias tiradas corn luz fraca difusa
(como por exemplo de paisagens corn céu muito
nebulado), ficaráo meihor corn o revelador mais concentrado (1 :15) a que se junte algum brometo de
potassio.
Do que fica dito conclue-se que chapas corn tendencia para resultados duros, revelam-se com Rodinal
diluido, e chapas com tendencia para resultados suaves, devem revelar-se com revelador mais concen trado. 0 método de revelaçáo em 3 tinas tem especial
aplicaçáo corn o rodinal.
Em papeis brometo e cloro-brometo (gaslight —
ou papeis para luz de gaz), o Rodinal dá lindos tons
preto-cinzentos. Em chapas diapositivas dá imagens
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de mais brilho. Aqui a diluiçáo anda entre 1 : 10 e
1 : 20.
O Rodinal presta-se igualmente bem para a revelaçáo a tempo fixo e para a revelaçáo lenta. A
duraçáo da operaçáo depende naturalmente da diluiçáo que se empregar, a saber:
corn o Rodinal a 1 : 50 cêrca de 20 minutos
11 1 : 75 ,,
7)
,, 30
/1
11 11
„ 1 : 10D 11
11
11 40
„
„ „
A temperatura mais conveniente é 180 C.

A excelencia da qualidade do Rodinal
e a sua duraçáo, encontram-se certificadas no
seguinte relatório :
0 Sr. Dr. A. Miethe, professor da Escola Superior Tecnica de Berlin, escreveu em 11 de Maio de
1911 o seguinte, ácêrca do Rodinal.
A Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation,
»fui en a primeira a apreBerlin S. O 36 •
goar a excelencia deste revelador sem rival, que
mesmo hoje, depois de tantos anos passados, ocupa
ainda o primeiro logar entre os reveladores«.

Soluçóes concentradas
de

Metol „Agfa"
Glicina „Agfa"
Acido pirogalhico „Agfa"
Hidroquinone „Agfa"
Metol-hydroquin one „Agfa"
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Para chapas corn exposiçáo justa, diluem-se estas
soluçóes em 4 a 5 partes de agua; para exposiçáo
a mais, emt 2 a 3; para exposiçáo a menos em 8.
Nos casos de excesso de exposiçáo, junta-se ao
revelador um pouco de brometo a 1 :10.
Quanto mais concentrado ficar o revelador, tanto
mais rapidos e contrastados seráo os resultados; pelo
contrario, quanto mais se diluirem, mais retardada
e suave será a sua acçáo.
Para revelaçáo lenta, junte-se a cada 25 ccm.
da soluçáo de Metol /; ccm. de brometo a 1 :10
(cerca de 8 gotas) e junte-se agua até perfazer o
volume de 300 ccm. Ou entáo juntem-se a 30 ccm.
de soluçáo de glicina 400 ccm. de agua, sem juntar
brometo. A revelaçáo durará cerca de 20 minutos.

Soluçáo concentrada de Iconogenio.
Esta soluçáo dilúe-se, antes de usar, em geral
em 2-3 partes de agua, e só se emprega mais concentrada com chapas que tendem para resultados
muito suaves.
Os excessos de exposiçáo retardem-se corn brometo.

Reveladores „Agfa" prontos a usar
b) em tubos hermeticamente fechados.
As tampas de estanho dos tubos abre-se corn
qualquer objecto aguçado.
E necessário observar que se devem abrir os
tubos dos dois lados. As vezes esquece-se de abrir um
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lado em que num pequenino espaço se encontra a
substancia reveladora: neste caso, dissolvendo-se
apenas o alcali, a soluçáo nao tem, naturalmente,
nenhuma propriedade reveladora.
Para usar o revelador, delta-se todo o conteúdo
de cada tubo.
Para chapas
corn exposiçao
exacta

Para chapas
com exposiçao
a mals*)

Para chapas
corn exposiçao
a menos**)

Arnidol
Glicina
em
em
em
Ortol
200 ccm 100-150 ccm 250-500 ccm
Pirogalhico .
de agua
de agua
de agua
Metolhid roquinon e
Icon ogenio . . . 140 ccm agua 80-100 ccm 200-250 ccm
de agua
Hidroquinone . 120 ccm agua f de agua
5) Ao revelador junta-se brometo de potassio a 1:10, na proporçao
de 5 a 25 gotas, segundo o grau de excesso de exposiçao.
*5) A revelaçao será mais demorada; mas assim coneguem-se
negativos harmoniosos, suaves, que em caso de necessidade se podem
rerorçar (corn „Rforçador Agfa" ou com „Reforçador de cobre Agfa", por
exemplo) á desejada densidade.

Os tubos de Metol, de Glicina, e de Pirogalhico
servem tambêm para a revelaçao lenta.
Dissolve-se o conteúdo de cada tubo de Metol
em 500 ccm. agua e junta-se-lhe 1 ccm. de brome to potassio a 1 :10; Glicina em 500 ccm. agua sem brometo; Pirogalhico 500 ccm. de agua e junta-se-lhe
1 ccm. de brometo potassio a 1 :10.
0 tempo da revelaçao é 20 minutos.
Manual de fotografia 17
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Glycíri 6

_ANIMPAM-Mft..
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E.

Auxiliares „Agfa"
Tabela de exposiçóes „Agfa"
para luz do dia e para luz-relampago
num só instrumento.
Já se venderam mais de 500 000 destas tabelas.
Constam de dois cartóes ligados, num dos lados
dos quaes estáo as indicaçóes para a luz do dia
e no outro as indicaçóes para a luz de relampago.
De cada lado ha tambêm urna corrediça embutida
nos proprios cartóes, corn indicáçóes em funçáo
com o resto. Urn dos lados, permite ao fotografo
determinar o tempo de exposiçáo nas mais variadas
condiçóes de luz; o outro, indica a quantidade de
polvora-relampago a empregar para fazer qualquer
fotografia.
As Tabelas de exposiçóes »Agfa« contêem tres
escalas verticaes, fixas, onde estáo designados os
mezes, o valor relativo da luz, as aberturas das
objectivas (isto é, o quociente da distancia focal pelo
diametro util das objectivas.
Entre a la e a 2a escala fixa ha urna corrediça,
que d'um lado tem marcadas as horas do dia, e
do outro os graus de sensibilidade das chapas.
Entre a 2a e a 3a escala fixa, ha tambem outra
17'
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corrediça, que d'um lado tem urna lista de assuntos
os mais variados, e do outro lado a indicaçáo, em
segundos, do tempo de exposiçáo.
Por meio destas novas tabelas, determina-se facilmente, sem calculos, e apenas movendo as corrediças, o tempo de exposiçáo em cada dia de cada més,
corn cada chapa de sensibilidade desde 9 até 300 W
(1 a 170 Sch.) com 40 aberturas de diafragma desde
3,5 até 96, e para 21 variedades de assuntos dentro
das quaes cabem quasi todo os outros.
Para usar a tabela para luz do dia suponhamos o
seguinte exemplo. Que tempo de exposiçáo daremos a
urna scena da rua ás 3 horas da tarde de urn dia de maio,
empregando o diafragma F 12 e urna chapa »Agfa«
de alta sensibilidade 300 W? Colocamos a hora 3
da corrediça esquerda em frente do mez de malo
e notamos que em frente
_
_
do numero 300 W (que
A .Exp~s/~
está á direita da dita
o
corrediça) fica o numero
U
N
30 indicativo do valor
da luz. Colocando agora
NM ■E
o
assunto »scenas da
E
I~u
RP
zil
rua« na corrediça direita
I°
em frente de referido
.a
numero 30 indicativo do
valor da luz, achamos c
é
tempo de exposiçáo directamente ,ao lado de
i
, cada diafragma que quei;8 - ; ramos empregar, que no
caso de F 12, que mencionamos, é 1/30 de segundo, no caso de F 9, é
Frente

no

ÿA

~ TL

J
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1/loo

de segundos; no caso de F 17, é 1/25
de segundo, etc. Se o obturador da objectiva,
por urna questáo de construçáo, nao der senáo urnas
determinadas exposiçóes, nós podemos, naturalmente,
seguindo caminho inverso, ver que diafragma tem
de se empregar em relaçáo ao tempo que o obturador possa marcar.
Os valores determinados desta maneira sao relativos á luz em dias de sol. Se o ceu estiver encoberto, corrigem-se taes valores diminuindo o valor
da luz indicado na corrediçá do lado esquerdo, segundo os casos. Assim, se o ceu estiver simplesmente nebulado, deduz-se 4 daquele valor; se o ceu
estiver muito encoberto, deduz-se 6 e se estiver muito
carregado como quando se diz um céu de »chumbo«
deduz-se 8 ou mesmo 10 de dito valor.
Suponhamos que no
exemplo dado acima, o
céu era muito carrega- ~i0Qt 1111RN Gzadososensibilidad
de las
placas y películas.
do; neste caso a indicaçáo — scenas da rua náo deve ser colocada
em face do »valor da
luz« 30, mas sim em E_;i'
Face do valor resultante,depois de deduzido 8,_Ur
isto é, em face de 22 „
sE
Er
Desta maneira a F. 12,
o tempo de exposiçáo
seria 1/15 de segundo.
Mas esta exposiçáo é
demasiada para scenas
da rua, porque as imagens ficariam tremidas
Verso

n.,

261
Arxiu Municipal de Girona

ou faltas de nitidez; a exposiçáo conveniente é
1/50 : entelo, como a propria tabela demonstra, a
abertura da objectiva deverá mudar-se para F. 6, 8.
A tabela »Agfa« tem especial utilidade na determinaçáo do tempo de exposiçáo das Chapas a Côres
»Agfa« ou chapas autocromas. Considera-se a sensibilidade 24 Warneke ou 11 Scheiner e os numeros
indicados para a exposiçáo, leem-se em minutos
em vez de se lerem em segundos. Por exemplo
urna paisagem com primeiro plano que queremos
fotoografar ás 16 horas do mêz de Agosto requer, a F 7,
1/30 de munito — ou sejam 2 segundas; e a F. 12, 1/u,
de minuto ou sejam — 6 segundos. Se o céu estiver
encoberto a exposiçáo multiplica-se por 3; se as
nuvens forêm carregadas, multiplica-se por 4; e se
férem muito carregadas, multiplica-se por 6 a 8.
As aberturas dos diafragmas indicados na tabela
sao as do sistema valores F. com que sao marcadas
quasi todas as objectivas; mas para que estas tabelas
possam ser utilisadas corn qualquer outro sistema de
marcaçáo, juntamos a cada urna outra tabela de
comparaçáo corn as marcaçóes usadas por esses
outros sistemas.
O manejo da Tabela de exposiçáo »Agfa« á luzrelampago, é ainda mais facil. Suponhamos que se quer
saber, por exemplo, que porçáo de polvora-relampago é necessária para fazer urn negativo, bem par ticularisado, de um objecto que está á distancia de 2
metros da fonte luminosa, empregando-se o diafragma
F. 12 e urna chapa »Agfa« corn 300 W. Coloca-se
o numero 21 da coluna-abertura relativa, em face
do numero 2 da escala fixa de esquerda: procura-se
na escala fixa da direita, o numero 30; ao lado
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esquerdo deste vê-se o numero que representa a
quantidade de polvora, ou seja 1,5 grama. Ou pode

por-se o problema de outra maneira. Dispomos apenas de urn pequeno compartimento e pretendemos
tirar varias fotografias urnas após outras. Para se
poder trabalhar com a menor quantidade possivel
de luz, ha que empregar-se apenas 0,5 gramas de polvora para a mesma distancia de 2 metros. Qual
deverá ser, neste caso a abertura do diafragma?
Pôe-se o numero 0,50 da coluna direita da corrediça
em face do numero 30 W e lê-se ao lado da distancia
2, marcada na escala fixa da esquerda, a abertura
do diafragma, F 77.
A margem direita destas tabelas ha um espaço
destinado a notas relativas á sensibilidade das chapas que o fotografo preferir, porque de facto estas
tabelas te-em aplicaçáo corn quaesquer marcas de
chapas. Numa parte desse espaço já se encontram
notas relativas á sensibilidade das chapas »Agfa«. A
tabela da luz-relampago, refere-se á baseada na polvora-relampago »Agfa« e vale apenas para esta polvora.
As Tabelas de Exposiçáo »Agfa« para a luz do
dia e para a luz relampago, sao fornecidas numa
carteira de cartáo tendo impressas as instruçóes para
o seu emprego, e podem acomodar-se facilmente
numa algibeira. E nao tardará que nao estejam vulgarisadas a ponto de serem o companheiro e conseiheiro inseparável de todos os amadores dedicados.

Parecer:
O professor major Geza Faragó Pécs (Hungria)
exprime-se do seguinte modo, ácêrca da Tabela de
Exposiçáes »Agfa«.
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As minhas experiencias feitas com estas tabelas
deram ótimos resultados e por isso posso afirmar
com conhecimento de causa que o seu emprego evita
por completo os erros de exposiçáo.

Importante:
Duas tabelas numa só peça e portanto urn só prego.

Fixador rapido „Agfa".
Este produto, pela simples dissoluçáo na quantidade de agua indicada, forneee urn banho fixador
rapido que possue duas propriedades importantes.
la fixa mais rapidamente, sem comparaçáo, do
que todos os outros fixadores rapidos, contendo igual quantidade de hipo;
2a a duraçáo da fixagem, ao contrario do que
acontece com outros fixadores, nao aumenta
considerávelmente com o uso.
Provamos corn numerosas
experiencias que urna chapa
metida no banho »Fixador
rapido Agfa« se fixa em metade de tempo que requer
outra chapa das mesmas
medidas metida noutro qualquer banho fixador (por
exemplo, de hiposulfito em
agua) a 1:4. Porém, a
superioridade do Fixador rapido »Agfa« evidencia-se muito mais ainda corn o uso
continuado deste banho. Por exemplo, tomando
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100 ccm. de banho fixador rapido e 100 ccm. de
fixador ordinario de hiposulfito e em cado urn fixarmos sucessivamente urna grande quantidade de negativos, notaremos que o 100 negativo metido no
banho fixador rapido, estará fixado na 4a parte do
tempo necessário para que se fixe o outro 100 negativo metido no banho ordinário; e o 200 estará
fixado na 5a parte do tempo.
Fornece-se em caixas de folha estampadas
III
de Fixador raII
I
Tamanhos
para 400 ccm 1000 cero 2000 ccm pido „Agfa"
negativos
100
50
suficiente para 80
de 9X12 cm 18X24 cm 18X24 cm no espaço
de 5 minutos

e em

Sthcekltbdersali
Sèlfixatauccapide
RawAF<x( ' Sa\t

tubos de vidro (hermeticamente fechados) para
100 ccm. de Fixador rapido »Agfa« suficiente para
20 negativos 9 X 12 cm.

Fixador acido „Agfa".
Este fixador, que é convenientemente empacotado, tem as seguintes vantagens:
la dissolve-se prontamente em agua, e
2a é duas vezes mais economico do que o banho
ordinário preparado simplesmente corn hiposul:ito. Ocupa portanto menos espaço o que
é apreciavel quando é transportado em viagem.
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Modo de usar.
Dissolve-se sal Fixador acido »Agra«, em cerca
de 8 vezes o seu volume de agua ordinária, e fica
imediatamente pronto a servir. Na
ocasiáo de o usar deve estar á
temperatura de 180 C. ou o maximo
200. Depois da fixarem, os negativos,
etc., seráo muito bem lavados, para
que todo o hiposulfito fique eliminado. Provas mal lavados nao teem
a permanencia desejada.
Fornece-se em caixas de folha estampada. 1/lo, 1/4, 1/2, 1/1 de quilo
e em
tubos de vidro (hermeticamente
fechados) para 200 ccm. de banho.

Ref orçador de cobre „Agfa".
(registado).
As dificuldades que muitas vezes teem os amadores em conseguirem comprar o nosso »ReforçadorAgfa«, por ser urn preparado mercurial, cuja venda
é sujeita ás leis que se referem ao uso de substancias
venenosas, levaram-nos á fabricaçao de urn produto
de resultados corresponden tes fora da acçáo de
taes leis, dispensando licenças de compra. Esse
produto é o »Reforçador de cobre-Agfa«, o qual,
la se compra sem autorizaçáo nenhuma;
2a se emprega comodamente, numa só operaçáo, sem haver necessidade de enagrecimento do negativo.
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3a se obtem em pó que se conserva, em pequeno volume facilmente transportavel e
sem perigo de se quebrar.
4a se vende em frascos praticos, dispensando
balanças porque a propria tampa serve de
medida.
5a tern várias aplicaçôes, pois serve para reforçar
negativos e positivos e para entoaçáo de
provas em brometo e de diapositivas.
6a mantem a duraçáo do negativo reforçado.

Modo de usar.
Para fazer o banho reforçador, dissolve-se em
100 ccm. de agua a porçáo de que cabe na tampa
do proprio frasco, que sao cérca
de 5 gramas. A dissoluçáo faz-se
num frasco limpo, agitando bem.
O liquido toma urna côr verde e
conserva-se durante algum tempo.
No entretanto forma-se urn precipitado ou deposito acastanhado,
que nao deve deitar-se na tina,
na ocasiáo do reforço, sendo por
isso necessario decantar o liquido
ou filtra - lo. O negativo, ou
positivo, a reforçar, deve estar livre de hiposulfito
de sodio, isto é, ser cuidadosamente lavado, sendo
metido no banho reforçador durante unis 5 a 8 minutos, tendo-se a tina sempre em movimento. Este
tempo, em regra, é suficiente; mas desejando-se urn
reforço maior prolonga-se a permanencia do negativo no banho.
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É conveniente interromper a operaçáo do reforço antes de se atingir a densidade desejada porque os negativos depois de sêcos tornam-se mais
densos do que pareciam emquanto molhados. Terminado o re&orço,lava-se a chapa em agua corrente
durante uns 5 a 10 minutos.
As chapas reforçadas teem urn tom acastanhado
. quente.
Para entoar diapositivos e provas em brometo,
dissolve-se o pó que caiba na tampa do frasco, em
400 ccm. de agua. Nesta soluçáo é que se metem os
diapositivos ou as provas ern brometo. Passados
3 minutos, o tom torna-se quente, aumentando a côr
corn o prolongamento do banho. A soluçáo mais
concentrada abrevia a operaçáo, tornando o tom
mais avermelhado. Os diapositivos ou papeis entoados lavara-se em agua corrente durante uns 5 a 10
minutos.

Reforçador „Agfa".
(Preparado mercurial).
O Reforçador »Agfa« tem as seguintes vantagens
sobre todos os outros reforçadores de mercurio ou
uranio até hoje conhecidos:
O Reforçador faz-se numa só operaçáo:
O Reforçador »Agfa« dispensa o ter de se enegrecer a chapa com amoniaco, cianeto de prata ou
sulïito de sodio, o que sempre se torna preciso corn
os reforçadores ordinários de mercurio. O Reforçador »Agfa« produz urna côr cinzenta escura que
facilita notavelmente a avaliaçáo do grau de reforço.
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0 Reforçador »Agfa« presta-se perfeitamente para
reforçar as chapas a côres..
0 reforçador »Agfa« é urn liquido
claro de duraçáo ilimitada que necessita apenas ser diluido em agua
para servir.

Modo de usar.
Dilúe-se urna parte do Reforçador
»Agfa« em 9 de agua e mete-se
nesta soluçáo o negativo, ou o positivo a reforçar até que atinja a
densidade desejada, conservando no
entretanto a tina sempre em moví-

QU?. silberpr~p'~
r,
Verstaiker

1nte
ofeur
100.
giti

mento.
0 maximo do reforço atinge-se
em 10 minutos. 5e a enapa near
mais tempo no banho, a imagem
adquire urn tom branco-acinzentado, voltando depois
a tornar-se transparente. A acçáo do reforçador é
imediata, alcançando a chapa urn grau consideravel
de reforço em dois minutos, que é quanto basta na
maioria dos casos.
Em seguida lava-se o negativo, ou o positivo,
e pôe-se a secar.
Se, por qualquer circunstancia, o reforço foi
demasiado, pode tornar a enfraquecer-se a imagem
num banho de hiposulfito de sodio a 1 :100.
Nao aconselhamos o uso do Reforçador »Agfa«
numa forma muito concentrada porque isso prejudica a gelatina da chapa formando reticulados.
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Enfraqueeedor „Agfa".
O Enfraquecedor »Agfa« é caracterisado principalmente pelo seu manêjo simples e comodo. A sua
preparaçáo consiste apenas em dis=~+ solver o produto em agua na proporçáo de 1 :10.
Em substancia, o Enfraquecedor
»Agfa« conserva-se por muito
tempo.
» Agfa« encontraEnfraquecedor
q
se no mercado em frasco que disa
~ pensa o uzo de uma balança.
WortscAulzl
~,~,„00~ b„~ gr
0 Enfraquecedor »Agfa« opera
um enfraquecimento igual em toda
f ~.
a imagem, pelo que torna suscetiveis de urna impressáo regular os
clichés que por exposiçáo a mais ou revelaçáo ficaram demasiado densos e improprios para imprimir.

Tubos de viragem-fixagem „Agfa”
(corn ouro).

O sal de Viragem-fixagem »Agfa« em tubos de
vidro, é urn pó branco, granulado, que para servir,
basta ser dissolvido em agua da torneira, de fonte
ou de poço.
Só fornecemos este sal viro-fixador em tubos de
vidro para
125 e 300 ccm. de banho.
A pratica mostrou que do seu emprego corn
todos os papeis de impressáo directa, celoidines e
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similares, resultam sempre imagens permanentes e
de tons uniformemente agradaveis.
O banho é muito economico, mas náo se deve
usar demais. Urn tubo é suficiente para entoar ou
virar duas folhas de celoidines ou sejam urnas 30
provas de 9 x12 ccm.

Viro-fixador neutro „Agfa"
COM

ouro

Muita
duraçáo

Muito
economico

Tons
magnificos

Manipulaçáo
comoda.

Extraordináriamente barato.
Em caixas de folha estampada.
Tamanhos 1 de 50 gramas para ?'d litro de banho viro-fixador
1, n
n
»
n
n
n
2 n 100
1 n
»
3 » 200
n
u
n
n
»

Os banhos viro-fixadores (acidos) ordinários de
fabricaçáo pouco cuidadosa teem certos inconvenientes.
Para se evitar nestes banhos, por exemplo, o
desenvolvimento dos acidos soluveis, facto que geralmente se dé corn o seu uso prolongado, procuraram-se
meios para se chegar a éste fim. Encontrou-se urn
que consiste na adiçáo de cré aos banhos virofixadores. A cré tem a propriedade de neutralizar
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os acidos transformando-os em saes neutros inofensivos.

0 „sal Viro-fixador neutro Agfa"
dá urn banho nestas condiçóes.

Modo de o usar.
Preparaçáo do banho fixador.
Dissolve-se o conteúdo da caixa, na quantidade
de agua indicada, quente ou fria. Passado algum
tempo deposita-se no fundo do frasco a eré destinada
a neutralisar os acidos.
Emprego.
Para usar, decanta-se o liquido, ou, se fór necessário, filtra-se. As provas devem ser fortemente
impressas e metidas no banho de modo que toda
a superficie fique ao mesmo tempo coberta corn o
liquido. Caso contrario adquirem manchas.
Provas normaes em banho fresco, entoam, em
geral, em 8 a 10 minutos. É conveniente que a
entoaçáo seja urn pouco acentuada, porque depois
de seca enfraquece alguma coisa. Usando-se o banho
repetidas vezes, é necessario juntar-lhe uma pequena porçáo de banho fresco.
A temperatura nao deve exceder de 18° C. Com
200 gramas de Viro fixador »Agfa«, entoam-se 4 folhas de papel celoidine ou sejam 100 provas do formato 9x12 cm.
Conservaçáo do banho.
A soluçáo conserva-se em frasco amarelo escuro arrumado em sitio escuro. 0 banho depois de
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servir deita-se outra vez no frasco onde está ainda
cré e agita-se fortemente para esta exercer a
sua acçáo regeneradora.

Banho de Viragem e fixagem
corn ouro „Agfa"
pronto a usar.
Se bem o emprego dos saes virofixadores que se
encontram no comercio sob a forma solida ofereça
certas vantagens e comodidades, todavia nao se
deve abandonar o banho viro-fixador já pronto a usar quando seja
bem preparado, porque este tem
tambêm a vantagem de nao criar
Y- er
bolôr.

Vantagens:
Obter-se pronto a empregar: dar r,?!'i®uu~iuir~um!i~!~Ch~i
tons uniformemente brilhantes, permanentes e quemes: — ser proprio TontdeAra
para toda a espécie de papeis celoi- adnvagazear
;
",
tii
dine e aristo: ser muito economico. r°~` ara
s

Modo de o usar.
Conforme a qualidade dos papeis,
este banho produz, em 8 a 10 minutos, tons permanentes desde o atas- (
II NII91 111.
tanhado até ao violeta. A impressáo
deve ser carregada.
Este banho é economico mas nao se deve empregar
exagerado numero de vezes, porque enfraquece, o
Manual de fotografia 18
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que se nota, quando a viragem se torna demorada.
De cada vez que se emprega o banho já usado, juntase-lhe urn pouco de soluçáo fresca. A temperatura
da operaçáo, nao excederá de 18-200 C. Terminada a
entoaçáo das provas, lavam-se a fundo.

Novo Retocador Coccin.
O novo Coccin que a »Agfa« poz á venda, é
urna tinta vermelha soluvel na agua, que tem a
propriedade de aderir por igual á gelatina sem f azer
manchas, que se pode enfraquecer por meio de
lavagem e eliminar completamente, quando isso se
deseje. Aplica-se esta soluçáo corn urn pinsel, cobrindo-se as partes que se querem proteger, harmonisando-se as relaçóes entre luzes e sombras. Com urn
pouco de pratica, a operaçáo de proteger a carnada
corn esta pintura é muito mais simples do que o
processo de trabalhar nas costas do negativo, geralmente empregado. Os fundos, que nas provas ficam
muito escuros, podem modificar-se á vontade iluminando-os até ao maxima, transformando-os no sentido em que se quizer, com urna simplicidade e perfeiçáo que dificilmente se conseguirá por qualquer
outro processo, como o de vernizes mâte aplicados
no verso dos negativos. O valor deste auxiliar de
retoque, está na sua facilima aplicaçáo e na possibilidade de corn éle se conseguir as densidades convenientes, até para imprimir á luz intensa do sol. Nao
há que recear complicaçóes nem a reproduçáo das
marcaçóes do retoque no caso de ampliaçóes. Nas
superficies maiores pode dar-se qualquer densidade
seguindo exactamente o contorno das imagens.
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A tinta nao prejudica em nada a conservaçáo
dos negativos e é bastante insensivel á acçáo da
luz, pelo que náo se altera durante as impressi es
sucessivas que haja a fazer. Por meio de lavagens
mais ou menos intensas, pode enfraquecer-se ou
mesmo eliminar-se completamente dos negativos.
Para a usar preparam-se duas ou três soluçôes
diferentes, de modo que a mais fraca ao aplicar-se
numa parte muito clara, deixe na superficie apenas
urna ligeira coloraçáo avermelhada. DA-se corn um
pinsel, espalhando bem por igual e repetindo as
demáos até á densidade necessária. Os contornos
devem ser bem seguidos; mas corn urn pouco de
aptidáo podem exceder-se na primeira demáo, aumentando-se assim a suavidade das linhas. Se a carnada fôr humedecida por igual, podem entáo aplicarse-lhe logo demáos mais fortes. Os negativos retocados por este processo náo só conservam a sua
permanencia mas tambêm ficam protegidos contra
o perigo de serem riscados.

Chapa „Cromo-Isolar Agfa".
18*
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F.
Artigos para
Luz-relampago „Agfa".
Experiencias cuidadosas demonstraram que a
Luz relampago-»Agfa« produz a major intensidade
luminosa possivel, ou, o que equivale ao mesmo,
que para se obter urna determinada iluminaçáo,
basta urna insignificante porçáo de polvora-relampago. E tambêm está demonstrado que esta insignificante quantidade ainda pode ser reduzida, empregando urna chapa ortocromatica, como é por
exemplo a »Cromo-Agfa«.
Na revelaçáo de negativos tirados corn luz-relampago evitem-se os reveladores que produzem contrastes, preferindo-lhes as soluçóes de resultados
suaves, com as quaes se harmonisam melhor as
durezas que possam resultar deste genero de iluminaçáo. Sao especialmente recomendaveis o Rodinal
de 1 :25 a 1 : 30, prolongando-se o tempo de revelaçáo conforme a diluiçáo do revelador.
Para retratos corn luz-relampago empregue-se
a chapa »Special-Agfa «, porque reproduzem todos
os valores de luz, mesmo da luz-relampago, ficando
os retratos corn tal naturalidade e perfeita gradaçáo,
como se fossem feitos á luz do dia sem os contrastes
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que geralmente se notam na maior parte dos
trabalhos feitos por este processo.

A fotografia feita com os artigos para a

Luz-relampago „Agfa"
é um recreio inofensivo e independente
do tempo e do espaço.

A Luz-relampago „Agfa"
tem pouco desenvolvimento de fumo e intenso poder
iluminante. Combustáo instantanea sem elementos
explosivos — Conservaçáo prolongada — Embalagem
propria — Grande economia.
É permitida a sua remessa por encomenda postal.

A principal superioridade da Luz-relampago
»Agfa« reside na insignificancia do fumo que produz.
Segundo o professor Miethe, ela nao produz senáo
a decima parte do fumo que desenvolve a conhecida
mistura de magnesio e clorato de potassio, acrescendo ainda que por virtude da sua força iluminante,
basta queimar urna pequena quantidade (meLade das
quantidades habituaes) o que, consequentemente,
ainda mais notavel torna a insignificancia do fumo.
A Luz-relampago »Agf a« pode portanto, e muito
justi:icadamente, considerar-se, como relativamente
»isenta de fumo«, porque, demais a mais a pequenis277
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sima quantidade que se forma é de cór azulada,
transparente, e dissipa-se num momento sem incomodos nenhuns.
Ainda por virtude do seu forte poder iluminante
e actinico, torna-se muito economica esta iluminaçáo. Na maioria dos casos, corn Polvora-relamp ago
»Agfa«, produz-se o mesmo efeito corn urn terço
da quantidade necessária corn outras polvoras.
Tomam-se, por exemplo:
1'2 grama
para retratos só 1/10 -1/4 grama
equivale a
„ pequenos grupos cerca 1 grama
colher de'
„ maiores grupos em casa 1 -2 gramas chápequena
Juntamente corn os pacotes de Polvora-relampago »Agfa« fornecemos urna colhersita que colocada
num lapis serve ao
mesmo tempo de medida (1/$ grama), para
tirar a polvora da caixa
e para a deitar no carburador ou lampada,
sem lhe tocar corn os
dedos e sem nenhuma
especie de perigo.
As quantidades exactas de polvora-relampago a empregar segundo as circunstancias, encontrara-se na
Tabela de exposiçíies á Luz-relampago »Agfa«,
A inflamaçáo faz-se corn fraca e surda detonaçáo, porque a Polvora-relampago »Agfa« nao contem
elementos explosivos.
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É admitida nas »encomendas postaes« porque a
separaçáo dos componentes exclúe a possibilidade
de inflamaçáo inoportuna. A mistura desses componentes deve fazer-se só na ocasiáo do seu emprego.
Conservada no empacotamento original, a Polvora relampago »Agfa« conserva-se indefinidamente.

Modo de a usar.
Despeja-se o tubosinho na lata e mistura-se bem
agitando.
Deita-se a quantidade necessária da mistura,
sobre uma superficie propria (urna taboa ou pedaço
de folha) e coloca-se no monticulo da mesma polvora urna tira de papel salitre, que tambêm vae corn
os pacotes. Este acende-se corn urn fosforo; e ardendo pouco a pouco em breve determina a inflamaçáo
da polvora. A inflamaçáo pode tambêm realizar-se por
meio de uma corrente electrica: mas o meio o mais
seguro e mais comodo é o emprego da »Zampada« ou
carburador »Agfa«
(vidé pagina 282).
Os carburadores de assoprar, de repetiçáo e de
resarvatório só se devem utilisar corn pó de magnesio.

Capsulas-relampago „Agfa".
I. (formato pequeno) — II. (formato grande).
(nome registado D. R. G. M.).
Admitido nas »encomendas postaes«.
Cada Capsula-relampago contem a quantidade
suficiente de luz relampago para urna fotografia por
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amadores e serve ao mesmo tempo de carburador,
reunindo assim todas as propriedades de urna embalagem, comoda, de multiplas aplicaçóes, segura,
portatil, asseada, inofensiva e economica.
Comodidade.
E apenas do tamanho de urna noz e compôe-se
de urn pequeno recipiente que contem o magnesio
e da tampa de forma
Oca que contem a substancia oxigenada. Estes
dois componentes misturam-se, tirando o estanho que fecha a Lampa
e colocando esta novamente sobre o recipiente
do magnesio, agitando
tudo durante uns dez segundos. Tirando outra vez a tampa, fica entáo
o recipiente em condiçóes de se fazer nele
proprio, a inflamaçáo. Estas explicaçóes mostram
bem como é asseado, comodo e seguro o manéjo das
capsulas. A tampa de vidro permite verificar, corn
a embalagem ainda intacta, se o seu conteúdo está
em perfeito estado.
A multiplicidade de aplicaçóes resulta de urna
tira de folha, soldada na parte de baixo da capsula,
que permite dependura-la num fio, liga-la á extremidade de urna vára, fixa-la n'uma parede corn urn
alfinete, coloca-la no gargalo de urna garrafa.
A segurança absoluta é garantida pela tira de
papel nitrado que acompanha cada peça que produz
uma inflamaçáo segura, fácil, sem riscos.
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A polvora relampago das capsulas »Agfa« tem
as conhecidas e universalmente apreciadas propriedades de minimo desenvolvimento de fumo, maxima
intensidade de luz, combustáo instantanea.
A tabela de distancia, dada abaixo, indica em
metros o maior afastamento que deve haver entre
a capsula-relampago e o objecto a fotografar, em
relaçáo a certas chapas e a determinadas aberturas
de diafragmas.

Tabela de distancia para as Capsulas »Agfa« I
(formato pequeno) :

Abertura
do
diafragma

Chapas de alta sensibilidade
„Cromo-Agfa"
„Cromo-Isorapid"
„Isorapid" »Special"

Chapas sensiveis

4,5
6,3
7,7
9
11
12

12 m
7,50 „
6 „
4,50 „
3,50 „
3 „

8m
5 „

F

„Isolar"
„Cromo-Isolar"

4

„

3,50 „
2 „
1,75 „

Tabela de distancia para as Capsulas »Agfa« II
(formato maior) :

4,5
6,3
7,7
9
11
12

18 m
12 „
9 „
7,50 „
5 „
4,50 „

12 m
8 „
7 „
5 „
3,75„
3,50 „
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Lampada-relampago „Agfa".
(modelo pequeno).
D. R. G. M.
e D.R.P.
Pequeno volume e pequeno peso; elegante e
solida, inteiramente de metal niquelado.
Pode levar-se numa algibeira.
Inflamaçáo por meio de metal piróforo, absolutamente segura e sem risco. Centenas de inflamaçóes sem necessidade de mudar o faiscador.
Manêjo o mais simples que se pode imaginar:
o aparelho está sempre pronto a funcionar sem preparaçáo prévia.

Fig. 1.

Fig. 2.

A Lampada »Agfa« (ou carburador) — modelo
pequeno — fornece-se corn alavanca para empurrar
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ou fio para puxar conforme o desenho fig. 1, e corn
disparador e pé, para se colocar em qualquer sitio,
conforme o desenho fig. 2.

Modo de o usar em resumo.
Arma-se a Lampada-relampago dando duas voltas
á chave (como para dar corda a urn despertador);
carrega-se a lampada, aberta como mostra a Bravura, corn a quantidade de polvora necessária; coloca-se á distancia conveniente, segundo a tabela de
distancia já mencionada; e faz-se funcionar ou carregando corn o polegar, ou puxando corn urn fio ou
servindo-se de urn disparador.
Instruçóes mais pormenorisadas acompanham
sempre cada aparelho.

Lampada-relampago „Agfa".
(modelo grande)
(registado).
É toda fabricada de metal cristofle niquelado;
tem pequeno volume e pouco peso e é muito elegante e solida.
A inflamaçáo realisa-se por meio de metal piróforo tal qual como no modelo pequeno, estando este
aparelho também sempre pronto a funcionar e permitindo fazer urn grande numero de fotografias
sucessivas, sem perda de tempo corn manipulaçóes
fastidiosas e sem necessidade de substituiçáo do
metal piróforo. A inflamaçáo é absolutamente garantida.
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A Lampada-relampago »Agfa« (modelo grande)
tem urn recipiente de 30 centimetros de comprimento
corn urna forma conveniente para quéimar conside-

raveis quantidades de Polvora-relampago »Agfaft.
Tem urn pé solido que facilmente se adapta a qualquer tripé e extensivel até urna altura de 2 metros
(tripé incluido, corn 1,25).
É munida de urn suporte a que se pode adaptar
facilmente urn dispositivo para apresar o fumo ou
urn reflector. A explosáo realisa-se por meio de urn
disparador. Corn cada lampada fornece-se cordáo
disparador a mais, e urn dispositivo para fazer funcio284
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nar ao mesmo tempo duas lampadas, ou urna lampada e obturador da objectiva. O aparelho completo
vende-se num estojo proprio, pratico e portatil.

Remete-se um folheto
corn numerosas gravuras e
conselhos praticos, a quem
o pedir e se interesse pela

'Om
Actien-Gesellschaft für Anilinfabrikation
BERLIN SO 36
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Edificio da administraçílo da „Agfa".

Um escritorio da secçito fotografica da »Agfa" (sala da correspondencia).
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