
Câmaras e Cópias 
 
«I made my first picture using camera obscura techniques in my darkened living room in 
1991. In setting up a room to make this kind of photograph, I cover all windows with black 
plastic in order to achieve total darkness. Then, I cut a small hole in the material I use to 
cover the windows. This allows an inverted image of the view outside to flood onto the 
walls of the room. I would focus my large-format camera on the incoming image on the 
wall and expose the film. In the beginning, exposures took five to ten hours.» Abelardo 
Morell 
 
A Pinhole é uma câmara fotográfica que aplica o princípio da perspectiva e que se apre-
senta, no seu formato mais simples, por uma caixa estanque (vedada á luz) onde, numa 
das faces, se realiza um orifício. Na face oposta, é colocado uma folha de material sensí-
vel à luz. É determinante a colocação de um pequeno dispositivo para controlar a entrada 
de luz e o tempo de exposição. Pode ainda realizar-se um mecanismo que permita visua-
lizar o objecto (um visor). A imagem forma-se através da sobreposição de reflexões cir-
culares sobre o papel ou película, o que não permita a sua focagem, apenas o registo. 
Quanto menor for o orifício maior a capacidade de focagem e maior o valor da exposição. 
 
Daguerreótipo [1839 ~ 1855] 
A sua invenção, anunciada a 7 de Janeiro de 1839, deveu-se a um pintor e inventor fran-
cês, Louis Jacques Mandé Daguerre; o segredo do seu fabrico foi revelado ao mundo ape-
nas em Agosto desse ano, quando o estado francês comprou a Daguerre a patente e tor-
nou livre a sua utilização. É uma imagem fotográfica, que tem por base uma chapa de co-
bre coberta com uma camada de prata polida. As zonas claras são formadas por uma 
amálgama de mercúrio e prata e as zonas escuras são apenas a prata polida reflectindo 
uma superfície negra. A imagem é perceptível quando vista de modo a reflectir uma su-
perfície negra e nessa situação o observador vê um positivo; quando o daguerreótipo é 
observado de modo a reflectir uma superfície branca a imagem aparece negativa.  
 
Calótipo [A imagem latente] 
O calótipo foi o nome dado por William Henry Fox Talbot, patenteado em 1841, para a in-
venção do negativo-positivo fotográfico: invenção de uma matriz negativa a partir da 
qual se podia realizar um número ilimitado de cópias. Talbot impregnou uma folha de pa-
pel com sais de prata, tornando-a sensível à luz. Quando exposta ao sol, o cloreto de pra-
ta escurecia e ao fim de alguns minutos formava-se uma imagem de fundo avermelhado, 
com a silhueta dos objectos recortada. A imagem continuaria a escurecer se os sais sen-
síveis à luz não fossem removidos e, para o fazer, Talbot usou uma solução concentrada 
de cloreto de sódio. Designou estas provas de “desenhos fotogénicos”.As imagens assim 
obtidas eram negativos. Como convertê-las em positivos? Talbot sensibilizou outra folha 
de papel, previamente mergulhada num banho de cloreto de sódio, que colocou em con-
tacto com o negativo e expôs ao sol, tal como havia feito antes com as rendas e as folhas 
de árvores. A imagem resultante foi um positivo: o negativo de um negativo. Talbot aper-
feiçoou o processo, impregnando o papel do negativo com cera de abelha, para aumentar 
a transparência.  
 
Colódio [Negativos em vidro] 
Os primeiros negativos em vidro datam de 1848; usavam clara de ovo como meio ligante 
dos sais de prata ao vidro. A camada de albumina, transparente e muito fina, permitia a 
acção dos agentes químicos de processamento. Em 1851 surge outro processo para fazer 
negativos em vidro, apresentado pelo inglês Frederich Scott Archer. Em vez de albumina, 
Archer usou como ligante uma substância chamada colódio. O colódio é um líquido visco-
so, que depois de seco forma sobre o vidro uma película transparente e impermeável. 
Todas as operações da fotografia eram executadas rapidamente - sensibilização da cha-
pa, exposição, revelação e fixagem - antes que o colódio secasse. 
 
 
Gelatino Brometo de Prata [A 1.ª Industrialização da Fotografia] 



É por volta de 1880 que se substitui o colódio por gelatino brometo de prata e que é cons-
truída a primeira máquina para a aplicação desta nova emulsão. Um dos seus muitos in-
ventores, George Eastman vai ser um dos principais responsáveis pela primeira industri-
alização da fotografia, introduzindo no mercado a primeira câmara fotográfica verdadei-
ramente portátil — o modelo Brownie. 
 
Período dos negativos em película e das provas em papel de revelação (1910-1970). O 
papel de impressão fotográfica a preto e branco para revelação surgiu no mercado na dé-
cada de 1880 e o seu consumo cresceu muito no final do século XIX. A partir de 1905 foi o 
papel mais vendido em todo o mundo e só nos anos 1970 foi ultrapassado pelo processo a 
cores cromogéneo. 
 
1907 — Autochrome (As chapas Autochrome foram fabricadas pela firma francesa Lu-
miére desde 1907, até à década de 1930. Foram o primeiro processo fotográfico a cores 
largamente praticado por profissionais e amadores) 
 
1935 — Kodachrome (o Kodachrome produz uma imagem transparente positiva) 
 
1949 —Polaroid (Edwin Land). A fotografia instantânea surgiu em 1948, com o lançamen-
to do Polaroid Land Film tipo 40 e da câmara Polaroid 95. As primeira provas instantâ-
neas eram monocromáticas, de cor sépia e formato 8x10,5 cm. 
 
Câmaras — Formatos, Plano da imagem, Visor 
Controlar a luz da câmara obscura 
— Introdução da objectiva: tal como acontece através do orifício também com a objecti-
va há inversão da imagem; O mecanismo de foco é aplicado à lente; O diafragma permite 
ajustar o diâmetro da lente para controlar a quantidade de luz que atravessa a objectiva; 
O obturador: o mecanismo que controla o tempo de exposição, usado juntamente com o 
diafragma; O visor. 
 
Formatos [Pequeno, médio e grande formato] 
Câmaras pequeno formato 
— Para rolos de 35mm - Imagem de 24x36mm;  
— Ou inferiores: 18x24mm, 24x24mm, microfilme, etc. 
 
Câmaras médio formato 
Câmaras que se situam acima de 35mm e abaixo dos 4x5polegadas (medida europeia 
equivalente a 9x12 cm). O formato da película pode ser 4,5x 6cm, 6x6cm, 6x7cm, 6x9cm, 
etc., num filme de 120 (medida de comprimento do filme) do qual se obtem entre 16 a 8 
imagens. 
As câmaras de grande formato situam-se acima de 9x12 cm e abaixo do formato 20x25 
cm, muito embora seja possível encontrar modelos de formato superior. 
 
Visor Directo 
— Sistema óptico simples, que permite ver a área aproximada da fotografia final: a lente 
que produz a imagem é separada do sistema do visor. 
— Visão contínua da cena sem interrupção da deslocação do espelho. 
— Erro de Paralaxe. A imagem vista no visor é separada da imagem da objectiva, e ocu-
pam posições diferentes. 
— Não têm prismas nem espelhos móveis o que as torna silenciosas. 
 
Reflex 
Visualização da imagem formada pela própria objectiva. A colocação do espelho, que in-
tersecta a luz transmitida pela lente, redirecciona a imagem para um vidro despolido, na 
parte superior do visor.A imagem projectada é corrigida através de um penta-prisma que 
a reorienta da esquerda para a direita. Quando o disparador é accionado, o espelho mo-
ve-se para cima permitindo a passagem da luz durante o tempo determinado pelo obtu-



rador. Elimina o erro de paralaxe e permite verificarvisualmente todas as alterações de 
distância focal e variação de diafragma.  
 
Reflex Dupla Objectiva, TLR - Twin Lens Reflex 
Objectiva (inferior) Lente do Visor (superior). 
Utilização de duas lentes de igual distância focal para formar em separado a imagem do 
visor e a imagem do filme. Na ausência de um pentaprisma a imagem aparece com orien-
tação invertida da esquerda para a direita. As duas lentes estão acopoladas, por isso a 
focagem no visor garante a focagem no plano do filme. Também aqui se verifica o erro de 
paralaxe. A lente do visor não tem diafragma sendo que a profundidade de campo da 
imagem sobre o visor não tem relação com a da imagem projectada na película. 
 
A focagem, realizada através de um anel de focagem  na lente e a distância focal, são as 
características que definem as funções da objectiva. Distância Focal é a distância entre o 
ponto nodal posterior da objectiva e o plano no infinito em que os objectos entram em 
foco. Refere-se ao ângulo de visão sobre a cena a fotografar que cada lente nos dá. O ta-
manho da imagem é proporcional à distância focal, ou seja e como exemplo, quando tro-
camos uma lente de 50mm por uma de 100mm, numa câmara de pequeno formato, po-
demos ver que cada objecto duplica o seu tamanho. 
 
Distância focal normal 
Aproximadamente 50 a 55mm equivalente ao ângulo de visão humana, para câmaras de 
pequeno formato e de 80mm para câmaras de médio formato. 
Distância focal curta (ou objectivas grande angular) 
Especiais: Macro ou olho de peixe 
Distância focal longa (ou teleobjectivas) 
Objectiva zoom; Objectiva de distância focal variável. 
 
A abertura da objectiva corresponde ao diâmetro da abertura efectiva da lente (fracção 
da sua distância focal). É definida por um f e indica a quantidade de luz que a objectiva 
transmite ao filme. Tem a forma de um diafragma de íris, composto por uma sequência de 
lâminas metálicas. encaixadas uma nas outras, e definem aberturas diferentes, em pro-
gressão aritmética. 
 
A exposição do filme é controlada pela relação tempo/abertura durante a qual a luz age 
sobre o filme. O obturador é o mecanismo que permite e controla o tempo durante o qual 
o filme fica exposto à luz. Quanto mais tempo o obturador permanece aberto, mais luz 
atinge o filme. A medida usada para o registo da velocidade de abertura do obturador é o 
segundo. 
 
O fotómetro é um dispositivo destinado a medir a luz da cena a ser fotografada. Na sua 
construção, utilizam-se materiais como selênio, sulfeto de cádmio e silício.É através 
desta célula que se define os valores para a abertura e velocidade, respectivamente. O 
fotómetro pode ser manual (acessório independente da câmara) ou incorporado na pró-
pria câmara. Com o fotómetro manual pode fazer-se a leitura da luz incidente (medindo a 
luz que incide sobre o objecto a ser fotografado) e a luz reflectida (medindo na posição da 
máquina a luz refletida pelo objecto). 
 
Profundidade de campo é o espaço de nitidez de uma imagem. Numa imagem está nítido, 
por definição, o plano para que se fez a focagem, mas também podem estar nítidos ou-
tros planos além e aquém dele. Velocidade/Movimento. Um objecto imóvel fotografado 
com uma câmara apoiada num tripé aparece sempre da mesma maneira independente-
mente da velocidade do obturador, no entanto se o objecto está em movimento, diferen-
tes velocidades do obturador darão registos muito distintos. 
 


