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Este artigo mostra como construir e utilizar uma m�aquina fotogr�a�ca com tubos de PVC e,
ainda como revelar fotos de maneira bem simples. A m�aquina fotogr�a�ca, tendo como base
o princ��pio da câmara escura, �e composta de dois orif��cios (obturadores) perpendiculares
entre si. O objetivo desta disposi�c~ao dos obturadores, �e obter fotogra�as caricatas tanto na
vertical, como na horizontal.

This paper shows how to build a photo-camera with PVC pipes, to use it, and to process its
�lm in a very simple way (based on the concepts of the dark chamber process). This camera
has two pin holes, which are perpendicular to each other. The reason for this organization
of the holes is to obtain caricatures in the vertical or horizontal position.

Introdu�c~ao

O homem sempre teve na vis~ao o maior de seus sen-

tidos. Atrav�es dela, julgamos o que �e belo ou feio.

N~ao contradizendo a grandes �l�osofos que tentam

fundamentar a beleza, reconhecendo o car�ater sens��vel

do belo e, admitindo sua \existência em si", indepen-

dente de obras individuais. E, j�a em contraposi�c~ao

a outros que divergem de nossa id�eia, admitindo que

�e o objeto que passa a ter qualidades que o tornam

mais ou menos agrad�avel, independente do sujeito que

as percebe. Dizemos que o belo ou o feio �e t~ao mais

ou menos a impress~ao que provoca em nossa vis~ao e �e

transmitida ao c�erebro. Estando mais no sujeito do que

no objeto.

Apresentaremos um experimento que pode ser uti-

lizado na explica�c~ao do funcionamento da câmara es-

cura. Aqui na forma de uma m�aquina fotogr�a�ca, que

nos da vis~oes diferentes de um mesmo objeto, hora dis-

tendido horizontalmente, outra verticalmente.

Na realidade, n~ao iremos discutir muito profunda-

mente nem a �otica, nem um aparelho fotogr�a�co muito

so�sticado.

A nossa inten�c~ao �e divulgar o material produzido

pelo Projeto RIPE - P�olo 4 (Para��ba), para ser usado

por professores em suas pr�aticas docentes.

Construindo a m�aquina fotogr�a�ca

� Material Necess�ario

- 40cm de tubo de PVC, de 100mm.

- Cola de PVC.

- Tinta fosca preta.

- 5cm de pl�astico adesivo preto.

- Fita crepe.

- 10cm de papel fotogr�a�co.

- Lixa 400 (lixa d'agua) e uma lixa mais grossa.

- Escalimetro, l�apis, tesoura e outros.

� Confeccionando

1. Cortando.1

- Corte o tubo de PVC nas seguintes medidas:
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Obs: Deixe sobras de 1mm para dar acabamento

2 - Plani�cando

- Pegue a pe�ca de PVC de 10cm.

- Fa�ca um corte na lateral do tubo, seccionando-o

(como mostra a �gura abaixo)

- Com um soprador t�ermico (pode ser um secador

de cabelos) deixe o tubo male�avel.

- Utilizando dois azulejos, pressione o PVC sec-

cionado, at�e sua plani�ca�c~ao (veja �gura abaixo).

3. Cortando.2:

- Corte em três parte iguais, a pe�ca plani�cada

(como mostra �gura a seguir).

- Use um compasso e trace 3 circunferências, de raios

iguais ao raio interno do tubo PVC aqui utilizado (veja

�gura acima)

- Recorte as circunferências, confeccionando assim,

três discos iguais. Fa�ca um furo, de diâmetro igual a

1mm, no centro de dois deles (este furo pode ser feito

com uma furadeira el�etrica).

- Pegue todos os discos e dê acabamento �nal usando

a lixa d'agua (esse trabalho deve ser feito emergindo

sempre a lixa em �agua).

- Retire uma sec�c~ao de 6mm, dos tubos d e 7,5cm e,

de um dos tubos de 3cm de comprimento (veja �gura

abaixo).

4. Colando:

- Passe cola PVC nas bordas do disco sem orif��cio

central. Encaixe-o no tubo, n~ao seccionado, de 3cm

de comprimento (olhe a �gura abaixo). Est�a confec-

cionada a tampa a m�aquina.

- Passe cola PVC, internamentel no tubo de 1,5cm

de comprimento. Encaixe, nele, um dos discos com

orif��cio central e a pe�ca seccionada, a de 3cm de com-

primento (veja �gura abaixo).
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- Passe cola PVC, internamente, no tubo de 7cm

de comprimento. Encaixe, nele, a pe�ca seccionada de

7,5cm de comprimento (deixando uma sobra de 1,8cm

para o encaixe da tampa) e o outro disco com furo cen-

tral (este deve ser pressionado a entrar no tubo at�e uma

distância de, aproximadamente, 1,6cm.

5. Pintando:

- Lixe as 3 pe�cas, j�a montadas, com lixa d'agua.

- De posse da tinta preta fosca, pinte-as.

6- Preparando as lentes:

- Corte dois retângulos do papel preto.

- Fa�ca um c��rculo, no centro de cada retângulo, de

1 mm de diâmetro.

- Abra uma fenda do tamanho do diâmetro do cir-

culo, nos dois retângulos (veja �gura abaixo).

- Fixe estes retângulos exatamente sobre os orif��cios

do disco interno e do externo (as fendas devem coincidir

com os orif��cios e, formarem ângulo de 90 graus entre

si).

- A m�aquina j�a esta pronta para ser usada.

Fotografando com a m�aquina de PVC

� Preparando a m�aquina

- Precisaremos construir um est�udio improvisado.

Para tanto, necessitaremos de uma sala isolada de toda

luz externa (�e importante que �que bem isolada, j�a

que o papel fotogr�a�co �e altamente sens��vel, queimando

quando entra em contato com a luz), de um soquete

com lâmpada vermelha de 15W e um outro com uma

lâmpada encandescente de 100W. Ambas, dever~ao est�a

�xadas no teto da sala, a uma altura m��nima de 1.5m

da mesa onde ir�a se trabalhar.

- Dentro do est�udio improvisado, apenas com a

lâmpada vermelha ligada, recorte o papel fotogr�a�co

em c��rculos de diâmetros iguais ao do tubo PVC (uti-

lizando o papel recortado desta forma, evita-se ter fotos

fora do eixo do papel).

- Fixe com �ta crepe um peda�co do papel fotogr�a�co

na parte interna da tampa da m�aquina. Tendo o

cuidado de n~ao colocar o lado brilhante do papel (com

emuls~ao fotogr�a�ca) voltado para a parede da tampa.

- Feche a câmara encaixando uma pe�ca na outra

(encaixe bem, evitando a entrada de luz).

- Coloque um peda�co de papel adesivo, n~ao trans-

parente, sobre o orif��cio da câmara, impedindo a en-

trada de luz.

- Deve-se saber, agora, em que sentido se quer obter

a deforma�c~ao da foto caricata. Se na horizontal, deve-

se posicionar a m�aquina de tal forma a deixar o obtu-

rador externo (primeira lente) na vertical: Se na verti-

cal, dê um giro de 90� (noventa graus) na m�aquina.
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� Fotografando

- Aponte o lado da câmara com o papel adesivo para

o objeto a ser fotografado.

- Retire o papel adesivo (com cuidado para n~ao

movimentar a câmara).

- Deixe-o aberto por uns 10 a 15 segundos e, em

seguida, vede a m�aquina novamente (Este tempo de

exposi�c~ao a luz, pode variar: sendo de 8 a 10 segundos,

se a foto for feita em plena luz do meio-dia; e, at�e, 1

minuto ou 1 minuto e meio, dependendo das condi�c~oes

de luz, isto �e, se for um dia nublado ou se a pr�opria

regiao n~ao receber muita luminosidade.).

- S�o abra a m�aquina quando estiver dentro do

est�udio improvisado.

OBS: O melhor hor�ario para as fotogra�as �e entre

10:00h e 15:00h. Pois h�a maior incidência dos raios de

sol e �e poss��vel, assim, diminuir o tempo de exposi�c~ao

do papel �a luz.

� Revelando

- Dentro do est�udio improvisado, precisaremos

de: revelador Dektol, �xador e papel fotogr�a�co Ko-

dakprint F3 preto e branco (que podem ser adquiridos

em qualquer casa do ramo), três bandejas (uma con-

tendo �agua, outra contendo o revelador e a �ultima con-

tendo o �xador).

- Comece preparando as misturas, seguindo cuida-

dosamente as instru�c~oes das embalagens (DICA: Se

você diluir uma quantidade do revelador preparado em

uma quantidade igual de �agua ele render�a muito mais

e, essa mistura pode ser reutilizada algumas vezes, at�e

�car amarelada.).

- Abra a m�aquina e retire, cuidadosamente, o papel

fotogr�a�co (Você ver�a que o papel est�a, aparentemente,

da mesma forma que quando foi colocado. No entanto,

a luz o impressionou. S�o que para observarmos esta

impress~ao �e necess�ario fazer sua revela�c~ao.).

- Com a emuls~ao voltada para cima, coloque o pa-

pel dentro do l��quido revelador por cerca de 1'30" (um

minuto e trinta segundos) a 2' (dois minutos). Você

ver�a, que nos primeiro 30 segundos a imagem come�car�a

a se formar. Por�em, �e necess�ario esperar at�e que todos

os detalhes apare�cam.

- Lave o papel no recipiente com �agua por cerca de

3' (três minutos). Em seguida, mergulhe o papel no

l��quido �xador por cerca de 2' (dois minutos). Logo

ap�os, lave, novamente, na �agua.

- Veri�que, que a �gura est�a invertida. Isto �e, es-

tamos de posse de um negativo do objeto fotografado.

Para obtermos a foto na posi�c~ao correta, ser�a necess�ario

uma segunda revela�c~ao (chamada revela�c~ao por con-

tato).

- Pegue a foto negativa e um outro peda�co de papel

fotogr�a�co novo. Coloque os dois com as emuls~oes em

contato (um de frente para o outro) sobre uma mesa.

O papel que dever�a �car por cima �e o negativo.

- Com os pap�eis devidamente alinhados, acenda uma

lâmpada incandescente (60 ou 100W) a uma altura de,

aproximadamente, 1 metro, e deixe durante uns 3 a 6

segundos.
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- Pronto, sua foto est�a revelada. Satisfeito com o

resultado?
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