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corte (CNC) etc., para construir ou incorporar partes 
mecânicas e fazer pequenos maquinários caseiros e, 
por exemplo, produzir rústicas placas de autochro-
mes.

A tecnologia digital também abriu uma via de 
divulgação e troca de informações sobre o fazer dos 
procedimentos antigos. Permitiu o acesso a inúmeras 
publicações técnicas do século 19 digitalizadas, a re-
produções de imagens antigas de acervo e de criações 
atuais, a grupos de discussão de alcance mundial de-
dicados a vários processos, ao registro visual de pro-
cedimentos e a muitos vídeos online de pessoas se 
divertindo fazendo fotografia de um jeito muito di-
ferente. Ao revirar o passado e trazê-lo à ciência dos 
artistas de hoje, a imagem digital deixou claro uma 
coisa: versátil como é, não consegue emular muitos 
dos objetos fotográficos resultantes dos diversos pro-
cessos existentes no passado. A imagem digital pode 
encarnar em diversos corpos, mas não em todos.

Quando me bateu a saudade de não se sabe o quê 
da minha velha câmera analógica, comecei a inter-
calar as longas horas ao computador e impressora 
com algumas horas de volta ao laboratório químico 
improvisado (sempre são), que se tornaram cada 
vez mais longas. Livre da obrigação de produção 
comercial, incumbência agora de minha câmera di-
gital, olhei para o passado como um campo infinito 
de experimentações. Quis ir além da história recente 
dos filmes industriais analógicos, que ainda percebo 
como próximos ao digital. Quis começar do início, o 
mais perto dele que deu. 

Com a ajuda dos meios digitais, consegui infor-
mações para a minha viagem autodidata ao passado, 
para meados de 1841. Um método prático de fotogra-
fia havia sido anunciada dois anos antes pelo francês 
Louis Jacques Mandé Daguerre e nos anos seguintes, 
o inglês William Henry Fox Talbot anunciou tam-
bém suas importantes contribuições – desenho foto-
gênico, calótipo e papel salgado. Comecei por essas 

pela simplicidade dos materiais necessários.
O calótipo é uma matriz fotográfica negativa (li-

nhas corretas, tons invertidos) feita em papel muito 
fino. Era encerado para aumentar a transparência e 
usado para fazer inúmeras cópias positivas por con-
tato em papel salgado. Ambos os processos se ba-
seiam em papel sensibilizado diretamente em suas 
fibras com sais de prata. A diferença básica é que o 
papel salgado podia exigir até algumas horas de ex-
posição à luz do dia para atingir a densidade necessá-
ria, unicamente pela ação da luz. O calótipo poderia 
receber uma exposição muito mais breve de luz, e 
posteriormente ter a sua densidade aumentada qui-
micamente, tornando-o ideal para a captura dentro 
da câmera, onde a intensidade de luz é baixa. Eram 
um par tecnológico. 

Duas percepções surgiram ao fazer meus calóti-
pos e cópias em papel salgado. A primeira é que as-
sim como o Partenon, eles se parecem com as fotos 
dos livros, mas com a dimensão e textura corretas! 
Praticamente, todos os aspectos físicos do objeto fo-
tográfico acabam sendo normalizados pela superfície 
impressa dos livros de história da fotografia, dando a 
impressão de que, qualquer que seja o processo, ele se 
parece com uma impressão gráfica monocromática 
em papel brilhante.

A segunda percepção é de que o objeto fotográ-
fico traz nele muitas das condições envolvidas em 
sua criação. Algumas são objetivamente visíveis, 
como características da formação da imagem (se é 
por prata, carvão, qual substrato etc.) ou marcas de 
procedimento que viram manchas, machucados, de-
teriorações. Outras estão “meio que lá”. Digamos que 
agora é impossível eu olhar um calótipo, antigo ou 
recente, sem me lembrar do que passei para fazer os 
meus. O equipamento grande e pesado, tripé, baixís-
sima sensibilidade à luz, basicamente restrita à região 
azul do espectro, e longas exposições de pelo menos 
45 segundos em luz direta solar, que podiam chegar 

a dezenas de minutos em condições mais nubladas. 
Pensar em algo que dê para fotografar assim. Junto a 
isso, toda a estrutura de laboratório e insumos. Uma 
infinidade de testes de diferentes papéis para achar os 
que funcionam. Tempo, do céu e do relógio. Dias de 
preparação para o dia das fotos, dias de pós produ-
ção das fotos feitas. Dias de espera para as melhores 
condições. Dia ensolarado: fotografe; dia nublado: 
faça as cópias positivas; dia chuvoso: manutenção e 
preparação.  Quero cópias maiores. Preciso de uma 
câmera maior, bandejas maiores, pia maior, mais in-
sumos, mais dinheiro, mais tempo. Este e outros pro-
cessos podem modificar tanto seu cotidiano que são 
conhecidos como “um estilo de vida”. Fotografar em 
calótipo é humilhante e empolgante.  Boas imagens 
começam a surgir quando você abandona suposições 
e começa de novo, do jeito mais básico: paisagens e 
retratos sob a luz direta do sol como Adamson e Hill, 
tido como um crime para muitos fotógrafos atuais. 
Estas coisas estão “meio que lá” na foto resultante 
desse alinhamento quase cósmico.

Gosto do texto introdutório de William Crawford 
em seu livro The Keepers of Light em que ele fala so-
bre uma sintaxe fotográfica, no sentido que, assim 
como a linguagem escrita tem regras de construção, 
a fotografia também tem suas condições próprias que 
acabam por interferir no modo em que as imagens 
são concebidas. No caso da fotografia, não são regras 
formalmente definidas como na escrita. A sintaxe 
fotográfica se reflete no conjunto das condições que 
a técnica e equipamento utilizados impõem sobre o 
fotógrafo para a sua construção criativa da imagem. 
Desta interação, o fotógrafo deverá achar o melhor 
jeito de se expressar. Por consequência, um melhor 
entendimento da técnica utilizada é também um me-
lhor entendimento do processo criativo do fotógrafo 
e do que ele teve que abrir mão, ou contornar, para 
se expressar. Sinto que as fotos que fiz com o caló-
tipo não recortaram o mundo apenas pela margem 

Julgo que até meados de agosto estarei concluindo 
o álbum!!! Não me meto noutra. 

– Militão, julho de 1887.

Em 2007 visitei o Partenon em Atenas. Não é no-
vidade que a edificação é magnífica, junto às Cariáti-
des do Templo de Erecteion, bem ao lado. Fiquei feliz 
por ver, pessoalmente, o que já havia visto diversas 
vezes em várias fotografias já feitas, às quais adicionei 
as minhas. Confesso que, por esse lado, não foi sur-
preendente – as edificações se parecem com as fotos, 
mas com a dimensão e textura corretas.

Acomodei-me em uma pedra para admirar o raro 
contraplano e descansar da subida a pé até o topo 
da Acrópole. Veio o devaneio de que famosos filó-
sofos gregos também subiram lá a pé e devem ter se 
cansado um pouco; e quem sabe, sentado na mesma 
pedra. Conectados então por um suposto cansaço e 
pedra, mais a vontade de filosofar, voltei a olhar ao 
Partenon, pensando no meu caminho até lá, na dis-
tância do entorno, no tempo pra chegar. Tentei esti-
mar, a partir de mim, o que teria sido para alguém 
da Grécia Antiga, visitá-lo. Multipliquei por milhões 
meu pequeno cansaço e pretensiosamente imaginei 
o que foi subir os blocos de pedra e construir tal lu-
gar. Agora, olho as fotos do Partenon também com o  
meu corpo.

Por falar em fotografias, creio que muitos hoje em 
dia já ao menos empunharam uma câmera e fizeram 
uma foto. Os mais empolgados, como eu, mergu-
lham numa infinidade de equipamentos fotográfi-
cos ao longo da vida em busca de não se sabe o quê, 
talvez uma afinidade. Substituímos nossas câmeras e 
nos maravilhamos com as novas possibilidades. Ali-
viamo-nos dos incômodos da antiga câmera e acei-
tamos os novos incômodos de sua substituta. De vez 
em quando, bate uma saudade de não se sabe o quê 
da velha câmera. Da nova, resulta outra coisa.

Sinto-me em um momento interessante da foto-
grafia. Acabamos de passar por uma grande mudança 
tecnológica. Pela primeira vez, o processo fotográfico 
químico não é mais o dominante, agora é o digital. 
A ação da luz, antes presente na formação da matriz 
e também da cópia, agora é só medida por um sen-
sor, transcrita de forma amórfica, números. Para “en-
carnar” – eletricidade, motor, tinta, substrato. Novas 
possibilidades. Entre elas, a de curiosamente poder 
se misturar com os processos químicos em procedi-
mentos híbridos. Através da digitalização e impres-
são, a imagem pode transitar entre o meio analógico 
e digital indefinidamente, podendo começar ou ter-
minar em qualquer um deles. A fotografia digital 
vem acabando com a indústria fotográfica química 
ao mesmo tempo em que permite que a geração atual 
de artistas incorpore, de forma inédita, diversos pro-
cessos da história da fotografia em suas criações. 

Arrisco a dizer que a tecnologia digital, de forma 
mais ampla, pode eventualmente abrir aos indiví-
duos os processos fotográficos químicos de natureza 
industrial, ainda que de forma rústica. Até então, os 
processos antigos que conseguimos fazer “em casa” 
são os que surgiram num contexto pré-industrial, ou 
seja, foram desenvolvidos para serem executados com 
as mãos e não com máquinas. O processo da placa 
seca de gelatina (publicado por Richard Maddox em 
1871) me parece que marca essa passagem. Começa 
como um processo manual mas é incorporado e apri-
morado na indústria e se desenvolve ao longo do sé-
culo 20 de uma forma impossível de replicar sem o 
maquinário altamente especializado. Porém, já vejo 
artistas-pesquisadores individuais se utilizando de 
controladores eletrônicos, impressoras 3D, mesas de 
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ainda não havia explorado devidamente, inspirado 
pela memória de ver antigas fotografias da região na 
mesma técnica. O principal conjunto delas, feito pelo 
fotógrafo Militão Augusto de Azevedo (1837-1905). 
Nascido no Rio de Janeiro, se estabelece em 1862 na 
então pequena cidade de São Paulo, para trabalhar 
em um estúdio comercial de retratos na região cen-
tral. Naquele mesmo ano, ele fotografa em negativo 
de colódio diversas vistas de construções e ruas cen-
trais para vender como suvenir a visitantes e estudan-
tes de passagem. Essas imagens foram 25 anos depois 
compiladas novamente por ele em um álbum foto-
gráfico a que ele chamou de Álbum Comparativo da 
Cidade de S. Paulo 1862–1887, com alguns exempla-
res existentes até hoje. Como sugere o título, ele jun-
tou às imagens de 1862 uma nova série de imagens 
feitas por ele em 1887, muitas delas com o ponto de 
vista próximo às anteriores e apresentadas em pares 
comparativos das duas datas. É mais provável que a 
série de 1887 tenha sido feita no novo processo da 
placa seca de gelatina, mas ambas as séries são apre-
sentadas no álbum em novas cópias positivas em pa-
pel albuminado, coladas em páginas de cartão grosso, 
decoradas com uma vinheta simples e intercaladas 
com papéis de seda coloridos, estampados com o bra-
são de seu estúdio comercial. Os únicos textos expli-
cativos, além do título principal, são as datas e locais 
de cada imagem.

Como uma brincadeira e homenagem, fotogra-
fei em negativo de colódio o local de uma das vistas 
dele de 1862 que consegui reconhecer por conta de 
uma única construção remanescente e o traçado da 
rua. Tentei posicionar minha câmera onde achei que 
dava o mesmo ponto de vista, estimei o tamanho da 
placa de vidro que daria a mesma dimensão da có-
pia positiva e fiz o registro do meu tempo. A captura 
mostrou, é claro, a mudança do espaço pelos últimos 
154 anos. Mas a minha fotografia também mostrou 
algumas semelhanças à de 1862, além do sobrado que 

ainda está lá, como os tons e a calma de uma cidade 
vazia. Sei que a cidade caótica que fotografei num dia 
de semana em pleno horário comercial, em nada se 
parece com a cidade calma de poucos habitantes de 
1862. Sei porque vivo o caos de hoje e li sobre a calma 
do passado. Se fosse somente por estas duas fotos, 
diria que pouco mudou. Olhar a minha foto atual 
em colódio e notar quão diferente ela foi registrada 
do que testemunhei no momento da captura, me fez 
olhar para a foto do Militão e pensar o quanto da-
quela cidade registrada por ele é o que ela realmente 
era no momento da captura e o quanto é uma impres-
são causada pelo processo do colódio.

Volto ao ponto de que uma fotografia não se re-
sume à técnica utilizada, mas conhecê-la pode trazer 
novas considerações sobre a concepção e interpre-
tação da imagem. Sabemos bem das características 
das técnicas atuais, das condições, dos “truques”. 
Esta percepção já diminui entre os mais jovens em 
relação aos até recentemente populares filmes 35mm 
de bobina e se torna cada vez menor quanto mais ao 
passado voltamos. Poucos hoje em dia manipularam 
equipamentos do século 19 e seus processos manu-
ais. Aliás, pouco esbarramos nesses equipamentos 
antigos e nos objetos fotográficos resultantes – raros 
sobreviventes protegidos em coleções.

Assim como meu devaneio sentado na pedra na 
Acrópole, pensei sobre mim fazendo as fotos e sobre 
Militão fazendo suas fotos. Infelizmente, ele não dei-
xou muitos registros de seus procedimentos como 
fotógrafo; apenas algumas anotações, mas não espe-
cificamente de procedimentos de laboratório e uso 
de câmera. Existem, porém, alguns exemplares do 
álbum comparativo, fotografias avulsas, um curioso 
catálogo visual que fez para localizar os negativos 
dos clientes e alguns poucos negativos de vidro de 
retratos. São objetos fotográficos que carregam neles, 
“meio que lá”, muitas das condições e rastros de sua 
construção. Logo, que tal uma engenharia reversa 

neles? Mas concluir exatamente os procedimentos de 
Militão esbarra na ideia de “pratos e receitas”.

Quem se aventura nos processos fotográficos quí-
micos identifica rapidamente a similaridade com o 
cozinhar. Você está sempre lendo receitas, medindo 
ingredientes com colher e balança, misturando-os 
com líquidos em recipientes, usando aparelhos como 
batedeiras, controlando temperaturas e tempo. Tem 
até a analogia de que processos fotográficos são como 
receita “de fogão” ou “de forno”, mas não é pra colocar 
nada no fogão nem no forno! Bom, eventualmente 
sim. Os “de fogão” são os que você vai fazendo e ajus-
tando, como quando se manobra enquanto cozinha, 
colocando mais sal e esticando o cozimento até pro-
var e estar pronto. São os processos por inspeção vi-
sual. Os “de forno” são os que parecem com o fazer 
de um bolo, em que você bate tudo, põe na forma 
e coloca no forno, e ao final, ou deu certo ou não. 
São os processos em que não há inspeção visual em 
alguns passos importantes do andamento; tentamos 
controlar as variáveis o melhor possível para replicar 
as condições do último sucesso. Também trocamos 
receitas, dicas, e mudamos a nosso gosto, substi-
tuindo ingredientes, e vamos aprimorando com o 
tempo. Tudo isso para dizer que diferenciamos com 
alguma facilidade, os “pratos”. Sabemos quando é fei-
joada, macarrão à bolonhesa, ou estrogonofe. Exis-
tem condições (até meio pessoais) que os definem. O 
que não sabemos exatamente, só de olhar ou mesmo 
de provar, é a receita deles. Os mais sensíveis con-
seguem presumir muita coisa e identificar diversos 
ingredientes, mas receitas diferentes podem chegar 
a resultados muito parecidos. Quando seu prato não 
fica tão bom quanto o de outra pessoa, logo se pensa: 
qual o ingrediente secreto que ela usou?

Neste trabalho, tento algumas receitas pra chegar 
próximo aos “pratos” do Militão. Eu posso ver pe-
los negativos que sobraram dele, que ele usou placa 
úmida de colódio. Mas o procedimento é indefinido, 

do quadro e tempo de exposição, mas também pelas 
condições dadas pela tecnologia – pelo que ela não 
consegue registrar mesmo em quadro, pelo aparelho 
e pelas demandas mais amplas da técnica. Olho para 
os calótipos de outros autores e tento ver o quanto 
deste caminho dá pra se ver “meio que lá”.

Posso também seguir pelo caminho de pensar que 
uma fotografia não é sobre os objetos nela descritos, 
mas sobre a relação que ela impõe entre eles. Não é 
sobre a pessoa e sobre a casa ao fundo, mas sobre essa 
pessoa em frente a essa casa, e as relações que seguem 
interligando todos os elementos da imagem, as rou-
pas, o broche, o clima, outras pessoas, animais etc., e 
claro, a relação que tenho com tudo isso. Não creio 
ser um exagero presumir que o fotógrafo considere 
também a relação entre a imagem (e assunto) e sua 
materialidade visível na obra final, como tamanho, 
aspecto, textura e tipo de suporte, para citar algumas. 
Mais difícil de identificar, mas também presumível, 
é que essas relações se estendam às decorrências da 
escolha dos elementos tecnológicos que tornaram 
possível a existência do objeto fotográfico original.

Minha viagem ao tempo avançou para o próximo 
importante processo fotográfico do século 19 – a 
placa úmida de colódio, divulgada em 1851 pelo in-
glês Frederick Scott Archer. Creio que se eu tivesse 
ido direto a ela, teria diversas reclamações de suas 
limitações e inconveniências, mas vindo dos caló-
tipos, parece até que senti a mesma empolgação de 
um fotógrafo de 1851: mais fácil, mais versátil, mais 
rápido, mais nítido. Na época, a nitidez da matriz em 
vidro do negativo de colódio e prata aliada à recém 
invenção da cópia positiva em papel de albúmen, 
também mais nítida que o papel salgado, possibilitou 
reproduzir as feições humanas em pequena dimen-
são, o que o calótipo não conseguia com sua imagem 
bagunçada pelas fibras do papel. A possibilidade de 
fazer pequenos retratos a relativo baixo custo re-
sultou em sucessos comerciais em forma de cartões  

de visita e suvenires diversos, bem como suas varian-
tes de imagem positiva, os ambrótipos e os populares 
ferrótipos.

Mas estamos sempre substituindo os incômodos, 
e a placa úmida de colódio certamente tem os seus. 
Os ingredientes do colódio, altamente inflamáveis, 
causavam acidentes graves vez ou outra (não comigo, 
ainda). A necessidade de preparação, uso e processa-
mento imediato das placas úmidas exigia o desloca-
mento de pequenos laboratórios móveis para quem 
quisesse se aventurar pelas fotografias de paisagem. 
Para contornar esse incômodo havia também algu-
mas variantes de placa seca de colódio, ideais para 
paisagens em locais distantes, pois não necessitavam 
do laboratório portátil ao lado, mas tinham sensibi-
lidade baixa, ruim para retratos.  Alguns incômodos 
não mudaram muito. O volume de equipamentos e 
estrutura não diminuiu. O processo como um todo 
ainda consumia bastante tempo e esforço entre as vá-
rias etapas.

Embora com os calótipos úmidos eu pudesse fazer 
saídas de até 1 hora de duração antes de voltar ao la-
boratório do ateliê, a complicação dos procedimentos 
me impedia de fazer viagens distantes de uma forma 
prática em um laboratório móvel. Já a placa úmida dá 
a possibilidade de sair a campo com um sub-grupo 
dos aparatos para realizar apenas as etapas essenciais 
fora e terminar os procedimentos quando de volta à 
estrutura principal. Passei tempos pesquisando e de-
senvolvendo um laboratório móvel que acabou tendo 
sua versão final acoplada a uma bicicleta, depois de 
muitos testes, até viajando para outras cidades e esta-
dos fazendo ambrótipos e ferrótipos para mim ou em 
demonstrações públicas.  

Logo veio a vontade de fotografar o Centro de São 
Paulo, onde está meu ateliê, e ver como este entorno 
cotidiano é registrado no colódio. Mas quis fazer ne-
gativos em colódio úmido para depois fazer cópias 
positivas em papel de albúmen, duas técnicas que eu 
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apenas suposto. Tem cópias em albúmen, mas tam-
bém não se sabe exatamente as formulações utiliza-
das. Não quis fazer uma investigação científica para 
definir exatamente seus procedimentos. Quero com-
partilhar com outros minha experiência de fotografar 
de forma similar à de Militão, de investigar suas pos-
síveis receitas. Trazer à mesa para olharmos os objetos 
envolvidos nesse tipo de fotografia. Como poderiam 
ter sido os negativos que ele produziu para as vistas 
de 1862? Qual tamanho, peso, textura? Como podem 
ter sido os dias de produção do álbum comparativo?

Nem tenho equipamentos originais do século 19, 
então já não fiz a mesma coisa, de qualquer forma. 
Tive que adaptar equipamentos fotográficos mais 
modernos e diversos outros instrumentos. Minha 
opinião é de que, assim como num filme B de ter-
ror, esses processos antigos que retornam “dos mor-
tos”, não retornam iguais ao que eram. Acabam por 
ser simplificados e com algum hibridismo. Temos 
a tendência a olhar os processos do passado como 
um bloco único de forma, quando na realidade, para 
os praticantes de sua época, eles variaram muito ao 
longo de sua existência, otimizando as práticas, recei-
tas e procedimentos. É possível se ver em praticantes 
atuais manobras que até foram usadas no passado, 
mas foram logo abandonadas por outras melhores. 
Para eu ter uma ideia melhor das práticas vigentes 
no período próximo a 1862, presumindo que seria 
esse o conhecimento acessível e praticado por Mili-
tão, pesquisei e inclui aqui alguns trechos de manuais 
do século 19 e de um semanário inglês importante, o 
The Photographic News (1858-1908), para criar um 
contexto histórico da técnica.

A experiência que tive é pessoal e difícil de passar 
para outra pessoa. Não sei como fazer. O melhor seria 
você ter a sua própria experiência ao irmos juntos um 
dia fazer fotos de colódio pelo Centro de São Paulo 
em minha bicicleta laboratório, carregados de equi-
pamentos e placas de vidro e químicos, suando de 

avental e luvas, torcendo para aquele ser um bom dia 
de boas imagens. Assim, não precisaria nem ler tudo 
que vem a seguir. O que ofereço nas páginas seguintes 
é uma enxurrada de relatos pessoais, a que chamei 
de diário ideal, uma brincadeira de como gostaria 
de ter encontrado um diário com essas informações 
do Militão. Mas há alguns relatos feitos pelo próprio 
Militão extraídos do curioso “Livro Copiador”, um 
registro que ele mantinha das cartas que enviava aos 
outros, provavelmente para relembrar da conversa ao 
receber a resposta tempos depois. Só possui registros 
de um período posterior às imagens que investigo, 
mas dão indícios da sua estrutura fotográfica e sua 
relação com os clientes. E inclui o período em que o 
álbum estava sendo produzido. É possível ver a sua 
empolgação mas também suas preocupações sobre o 
andamento do projeto. Em uma carta, ele comenta, 
com o álbum já atrasado em sua intenção inicial, que 
uma vez terminando: “não me meto noutra”. Olha, 
digo que este trabalho também está se atrasando e 
compreendo bem sua exclamação. Também selecio-
nei alguns relatos sobre o ofício feitos por fotógrafos 
do período da placa úmida, no século 19. 

Juntei esse material, pois, tendo vivido todo esse 
percurso de acertos e erros, sinto falta da considera-
ção desse contexto nos estudos que encontrei sobre as 
imagens de Militão; pouco se fala sobre a construção 
das fotografias. No final, não sei exatamente o que 
ele fez, mas ofereço minhas anotações para somar à 
interpretação de suas fotografias. 

Caro leitor, na impossibilidade de termos feito 
essas imagens juntos, espero que nesses relatos você 
consiga encontrar alguma relação com uma expe-
riência sua e, a partir daí, tentar imaginar o resto, 
mesmo que seja só porque já se cansou um dia e se 
sentou numa pedra. Gostaria que você pudesse olhar 
as fotos feitas por mim, e as feitas por Militão, tam-
bém com o seu corpo. 

O Livro Copiador

O Livro Copiador de Cartas é um caderno ma-
nuscrito por Militão Augusto de Azevedo, em que ele 
manteve uma cópia das cartas que enviava. Imagino 
que era importante manter uma cópia das mensagens 
enviadas para conseguir gerenciar as perguntas e res-
postas das conversas, principalmente se mantivesse 
contato com diversas pessoas ao mesmo tempo. As 
cartas estão datadas com o período de 1 de julho de 
1883 até 24 de outubro de 1902. É de se supor que 
existiram volumes anteriores. 

Nas cartas registradas, são tratados diversos as-
suntos com diversas pessoas, muitas delas recorrentes 
ao longo do período. Os assuntos abrangem questões 

Uma das páginas manuscritas por 
Militão no Livro Copiador de Cartas. 
Acervo do Museu Paulista, USP.

comercias de compra e venda de insumos fotográfi-
cos, venda de imagens fotográficas (vistas), a venda 
de seu estúdio fotográfico Photographia Americana 
e seus equipamentos, combinações de execução de 
serviços e viagens para venda de ferrótipos em festas, 
a concepção e produção do Álbum Comparativo da 
Cidade de S. Paulo e também assuntos pessoais do-
mésticos, familiares, viagens, política e demais assun-
tos cotidianos.

A letra cursiva de Militão ao longo do livro alter-
na de elegante e legível à praticamente ilegível. Aqui 
eu utilizo a transcrição feita por Íris Morais Araújo 
entre 2001 e 2002. Eventualmente, corrigi algumas 

palavras quando eu pude supor pelo contexto. Porém 
os textos podem ter uma construção confusa, por 
terem sido escritos ou transcritos dessa forma, e os 
mantive assim. Ao longo deste trabalho, quando ci-
tar a página do Livro Copiador, será referente a esta 
transcrição, da qual mantenho a legenda de Araújo: 

[?]: palavra compreendida sem certeza
[*]: palavra ou trecho não compreendido 
[branco]: Militão deixa em branco
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3 de maio de 2013
Estive investindo meu tempo em pesquisar mais 

uma técnica fotográfica. Quero fazer placa úmida de 
colódio, esquecida por essas terras mas, que vem ga-
nhando popularidade pelo mundo.

Como o ingrediente principal, o colódio puro, 
não é mais produzido no Brasil (ou eu não o achei) 
ele tem que ser importado. Isso o deixou mais caro 
que minhas possibilidades financeiras atuais. Mas 
encarei o desafio de preparar o colódio do zero. O 
problema é produzir o algodão solúvel que é depois 
dissolvido em éter e álcool.

Depois de varias semanas tentando diversas recei-
tas e variações pesquisadas em manuais de fotografia 
do século 19, creio que cheguei num bom resultado. 
O algodão solúvel foi então dissolvido em éter e álco-
ol, para formar o colódio puro, depois foi misturado 
com sais de brometo de cádmio e iodeto de potássio 
e mais éter e álcool para virar o colódio fotográfico. 
Ele foi feito ontem e deve ficar alguns dias “maturan-
do”. Ou seja, segurar a ansiedade e esperar até semana 
que vem para o grande teste. Espero que dê certo!

Essa técnica me permitirá produzir três tipos de 
saídas fotográficas: negativos de vidro, ambrótipos  
e ferrótipos. ◆

S. Paulo, 8 de novembro de 1883.
Sr. J. Gonçalves Pinheiro & Cia.

Tendo recebido duas encomendas ao mesmo 
tempo uma dos Estados Unidos, outra da França e 
tendo por consequência grande material, posso lhe 
fazer – nisto ocasionar grande diferença em preços. 
100 chapas 80:000, 1000 contats[?] segundo a amos-
tra 25:000. Litro de verniz feito por mim 12:000, 
francês 8:000, colódio 500g de colódio 7:000, grosa 
de passepartut beijou 2:500. Não sei se VMª já me 
comprou do verniz francês e se gosta dele. O coló-
dio é feito por mim e garanto ser muito superior ao 
francês que VM me comprarão dá o retrato claro e 
não escuro como dá o colódio francês. Tenho uma 
grande quantidade de tiras de chapas de 36cx10 que 
dá sobrando bastante para três dúzias de bijou e que 
lhe posso vender a duzentos réis a tira. Lembrei-me 
que poderíamos fazer algum arranjo para trabalhar-
mos aí pela festa. Se achar que se pode fazer alguma 
coisa e quiser podemos entrar em um acordo. Isso 
não passa de um lembrança e [?] não nos arranjar-
me estou certo que lá não irei pois não vou sozinho. 
Por isso pode ficar descansado que não terá a minha 
concorrência.

O algodão está sendo lavado (no alto) em água limpa até 
neutralizar o pH, após ter sido mergulhado em um banho de 
ácido nítrico e sulfúrico por um tempo, depois será deixado 
para secar. O resultado é a piroxilina ou nitrocelulose, 
também conhecido como algodão-pólvora. Porém o ideal 
é fazê-lo menos inflamável, para se tornar solúvel, por isso 
o mais correto é chamar de algodão solúvel. O aspecto não 
muda muito de um algodão comum, ficando um pouco  
mais duro. A solução resultante do dissolução da piroxilina 
em éter e álcool é o colódio puro (à direita), de aspecto  
transparente e mais viscoso que a água. Para se tornar colódio 
fotográfico, ele precisa ser misturado ainda com alguns sais, 

Militão, além de prestar o serviço de fotógrafo, era reven-
dedor de insumos fotográficos, como químicos, suportes e 
material de montagem. Nas cartas enviadas, é possível ver 
listas de venda e compra desses materiais. 

Nesta carta, fica claro que ele vendia o colódio que ele 
produzia. Em outras cartas é possível ver que ele adquiria 
os três ingredientes para fazer colódio puro: nitrocelulose 
(algodão pólvora), éter e álcool.

Em diversas cartas ele menciona o desejo de organizar a 
venda de retratos na hora em festas locais, o que poderia ser 
uma fonte de renda.

The Photographic News

O semanário londrino, lançado em setembro de 
1858, era composto de diversas seções temáticas cur-
tas que se sucediam em cada edição. Artigos longos 
eram fragmentados em quantas edições subsequen-
tes fossem necessárias. A cada ano, era publicado um 
volume agregando todas as edições do período. Ao 
longo de suas 5 décadas, vários assuntos foram dis-
cutidos, atualizados ou contestados à medida em que 
procedimentos eram inventados e aperfeiçoados. Por 

como brometos e iodetos de sódio, potássio, cádmio, amônio, 
lítio, dependendo da receita. 

Para fotografar em placa úmida também tive que aprender 
algumas outras habilidades, como lidar com corte e desbaste 
de vidro, fazer adaptações nas minhas câmeras e também 
construção de alguns objetos de apoio, como a primeira es- 
tante para placas, que fiz no dia 8/5/13 (à esquerda).  
A estante é essencial para lidar com placas de vidro, e  
continuou sendo um objeto comum até para os fotógrafos 
que posteriormente utilizaram a placa seca de gelatina.

2013

esse motivo, os artigos devem sempre ser lidos conside-
rando a sua data de publicação.

Eu incluo alguns trechos a seguir para ter um pa-
ralelo com as discussões existentes no período breve-
mente anterior àquele em que Militão produz sua sé-
rie de fotografias de 1862. Alguns trechos mantêm a 
diagramação original e outros foram reformatados ou 
abreviados por questão de espaço.

O Diário

Militão. Livro Copiador de Cartas, p.70.
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9 de maio de 2013
Dia importante! Anunciei para alguns conhecidos 

que estaria desde cedo no laboratório, que finalmente 
faria o primeiro teste de fazer uma foto em placa úmida. 

Até então, eu fui mostrando aos poucos interessa-
dos meus passos para produzir tudo que foi necessário, 
sendo o principal, o colódio. Lembro, de numa conversa 
com o Fernando, de brincar que deveríamos fazer um 
dia de retratos em ferrótipos (eu sabia pouco). Ao que 
ele me respondeu que tinha feito alguns fora do Bra-
sil, mas que aqui não tínhamos colódio. Cismado, fui 
fazer uma pesquisa e descobri que tem pra comprar, 
mas precisa de licença, ou dá pra encomendar de fora a  
preços altíssimos.

As opções eram então: conseguir a tal licença não 
sei como, conseguir o tanto de dinheiro pra comprar de 
fora, ou fazer eu mesmo! Ora, já estava fazendo tanta 
coisa na empreitada dos calótipos que não pareceu mis-
são impossível. De qualquer forma, qualquer das três 
soluções que viesse primeiro estava valendo. Aconteceu 
que teste vai, teste vem, seguindo indicações dos manu-
ais do século 19, acabei fazendo o tal colódio puro. Difí-
cil saber se fiz certo já que não tenho nada para compa-
rar. O teste pra saber se todos os passos estavam certos 
até então é fazer uma foto. Na teoria, estava tudo certo: 
colódio, banho de prata, revelador. 

Estava sozinho de manhã. Ansiedade. Montei uma 
câmera 4x5˝ na varanda grande de cima e tentei achar 
uma cena iluminada por sol direto, com meios tons e 
um pouco de sombra. Desci para o laboratório e peguei 
uma placa de vidro já bem limpa, apliquei o colódio 
cuidadosamente, escorri o excesso de volta pra outra 
garrafa, apaguei a luz e mergulhei a placa no tanque de 
banho de prata. A instrução que li nos manuais é deixar 
a placa alguns minutos mergulhada, até que ao emergi-
-la do banho, o líquido escorra liso, sem formar linhas 
“oleosas”. Realmente, dá pra ver que tem um aspecto de 
quando jogamos água em uma frigideira suja, depois 
some e escorre uniformemente. Sequei o verso, coloquei 

cuidadosamente no chassi (um velho Graflex de madei-
ra) e fui lá pra câmera.

É um pouco frustrante que pra esse momento tão 
esperado eu não tenha pensado em nada interessante 
pra fotografar. Outro problema: como expor a placa? 
Eu sabia pelos relatos históricos que a placa úmida é 
mais sensível que os calótipos. Minha experiência com 
calótipos é que leva pelo menos 45 segundos em f/5.6 
para fotografar em sol direto. Não tem jeito, chutar algo 
na sorte não ia dar. O jeito foi fazer um “teste de fai-
xa”. Usei a tampa do chassi para expor a placa aos pou-
cos pra ter uma amostra de tempos diferentes numa  
mesma imagem. 

A seguir, fiz a tensa manobra da revelação (prati-
quei bastante pra esse momento!): espalhei rapidamen-
te uma pequena quantidade de revelador e a equilibrei 
sobre a imagem por 15 segundos. Da superfície pálida 
da placa, vem surgindo negra a imagem: primeiro as al-
tas luzes (céus e brancos), depois os meio tons e, antes 
de aparecer as baixas luzes, interrompi com um tanto 
de água. Coloquei a placa enxaguada no fixador, que 
retirou o fundo pálido da prata não exposta, deixando 
finalmente apenas a imagem final. Estava lá. Deu certo! 
Tudo que fiz praticamente às cegas nos meses anteriores 
está certo. Ufa.

A imagem é meio besta, devo admitir. Minha pri-
meira foto em ambrótipo é um nada glamouroso “teste 
de faixa”. Enfim, mas pro que eu queria funcionou. A 
melhor faixa indica que a exposição para uma cena ilu-
minada diretamente pelo sol precisa de apenas 3 segun-
dos em f/22. Refiz a foto com esse tempo e ficou ótima! 

Duas amigas, ambas chamadas Carol, vieram depois 
do almoço e aproveitei pra tentar já uns retratos, que 
deram super certo. Dia feliz! ◆

Um leitor pergunta como se mede a luz da cena para a expo-
sição dos ambrótipos e que, assim como existiam termôme-
tros, deveria ser desenvolvido algum dispositivo para tornar 
a leitura da luz consistente. Os fotômetros como conhecemos 
hoje ainda iriam demorar muitas décadas para aparecer.

A resposta do jornal é que tal dispositivo não existia e seria 
complexo e custoso. Até a interpretação da leitura do dispo-
sitivo levaria tanto tempo pra ser aprendida e executada que 
era bem melhor o fotógrafo aprender a julgar com os próprios 
olhos a partir da própria experiência.

Acima: meu primeiro retrato em ambrótipo. Por estar sob 
sol direto, devo ter exposto em f/22 por 3 segundos. Tem 
várias manchas de revelação, nas quais se percebe a diferença 
de densidade onde o revelador não cobriu de primeira. 
Tamanho 4x5˝, 9/05/2013.

À esquerda: minha primeira foto em placa úmida foi um 
“teste de faixa”. Não fazia ideia de quanto tempo expor.  
A foto foi feita sob luz direta do sol. Eu fiz várias fotos na 
mesma placa; a cada uma, abria um pouco mais a tampa  
do chassi para expor mais um pedaço da placa. Assim, cada 
faixa ficou com um tempo de exposição crescente. Vi que  
era necessário cerca de 2 a 3 segundos em f/22. Esse é o 
tempo de referência que uso até hoje, modificando-o de 
acordo com as variáveis do dia.

De fato, mesmo com o uso de um fotômetro eletrônico atual, a 
decisão do tempo de exposição não depende da simples leitura 
do dispositivo. Além da baixa sensibilidade à luz em geral, o 
colódio úmido (e outros processos do período) têm uma sensi-
bilidade espectral limitada ao pequeno trecho do espectro na 
região do violeta. Isso implica que a cor dos objetos e a compo-
sição espectral da fonte luminosa influenciam muito o tempo 
necessário para a correta exposição. Sobre isso, ainda pesa 
o fato que variáveis de temperatura, idade, formulação dos 
químicos, e as condições climáticas do dia também interferem 
na sensibilidade da placa e atividade do revelador.

10/9/1858 ~ Medindo a intensidade da luz.

~ The Photographic News, v. 1, p. 10.
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14 de junho de 2013
Hoje comecei a fazer o verniz histórico para pro-

teger a película de colódio nas fotografias feitas como 
ambrótipo, ferrótipo ou negativo de vidro. O verniz é 
à base de goma sandáraca (não tenho certeza ainda se 
o nome em português é esse), álcool de cereal e óleo 
essencial de lavanda.

A receita leva alguns dias para ser feita, pois a 
goma demora para ser dissolvida no álcool. Então, 
por ora, só vou relatar até onde eu fui.

A receita que escolhi é assim:

Verniz de goma sandáraca e lavanda
Álcool de cereal 95%   470 ml
Goma sandáraca   5 gramas
Óleo essencial de lavanda   50 ml

A goma foi colocada no frasco e os 470 ml de ál-
cool de cereal foram adicionados. Pensando agora, 
acho que eu devia ter feito o contrário, colocado o 
álcool no frasco e adicionado a goma aos poucos para 
não empelotar tudo no fundo.

Depois de agitada, a goma ainda não dissolve to-
talmente. Muita sujeira natural é visível. Eu já previa 
que muita sujeira iria aparecer no líquido. São peda-
ços da própria planta de onde a goma foi extraída. 
Super natural! Agora é esperar ela dissolver no álcool, 
dando umas agitadas sempre que possível.

Se tudo correr bem, depois irei filtrar a solução 
para tirar toda a sujeira. ◆

 Um leitor pergunta qual a lente ideal para placas que ele chama 
de “tamanhos intermediários” e depois qual o significado de 
“ambrótipo” (ambrotypes). As duas respostas são interessantes.

Na primeira, o jornal avisa que os tamanhos que ele indicou (de 
20 x 25 cm a 40 x 35 cm) são bem maiores do era considerado 
intermediário. Alguns termos comuns para fotógrafos de hoje, 
como lente “grande angular”, “normal” ou “teleobjetiva” não eram 
usados. Porém, o costume de fotografar paisagens (ou grupos) em 
grande angular e retratos com teleobjetiva curta já era sugerido 
nesta publicação. Eles tinham consciência das distorções geomé-
tricas respectivas de cada lente. Curiosamente, em catálogos de 
lentes da época também era comum sugerir o uso de uma deter-
minada lente com tamanhos diferentes de placa fotográfica se o 
assunto fosse paisagem – placas maiores –, ou retratos – placas 
menores. Na prática, é a mesma lógica. Assim, se um fotógrafo só 
tivesse uma objetiva, ele provavelmente usaria placas maiores para 
paisagens e grupos de pessoas, em que tudo bem ter um efeito de 
grande-angular, e mudaria para placas menores para retratos, para 
ter o efeito de uma teleobjetiva curta.

Também não usavam o sistema de notação para aberturas em 
“f/”. Era mais comum dar a abertura em diâmetro absoluto e não 
relativo à distância focal. Mas, fazendo as contas, vemos que ele 
sugere o uso de lentes mais escuras para paisagem, para maior 
profundidade de campo, e lentes mais claras para retrato, para 
menor tempo de exposição.

A resposta à segunda pergunta demonstra que o termo ambró-
tipo era usado nos Estado Unidos, enquanto na Europa eram 
chamados de “positivos em vidro”. Ambos se referem à imagem 
positiva feita em vidro com a técnica da placa úmida de colódio. 
O termo ambrótipo originalmente se referia a um jeito específico 
de montar a apresentação do positivo em vidro, em que a super-
fície com a imagem em colódio era selada com uma segunda placa 
de vidro do mesmo tamanho, coladas permanentemente com 
Bálsamo do Canadá, um cimento ótico usado em lentes fotográ-
ficas. A inspiração do inventor da técnica e sua patente, James 
Cuttings, veio das lâminas de microscopia. Uma fita era usada ao 
redor da placa sobre a fresta dos vidros para finalizar. Supôs-se 
que tal montagem tornava a imagem tão resistente ao tempo que 
recebeu esse apelido de ambrótipo, do grego “imperecível”. Hoje 
em dia, o termo acaba sendo aplicado genericamente a qualquer 
imagem positiva em vidro de placa úmida de colódio, indepen-
dente da forma de montagem.

19 de junho de 2013
Continuando o procedimento, “visitei” minha 

goma+álcool nos dois dias seguintes. Agitei a garrafa 
esporadicamente ao longo dos dias e pude observar a 
dissolução lenta mas contínua da goma. Ao final do 
segundo dia, já estava praticamente tudo dissolvido e 
muita sujeira estava no fundo da garrafa.

Como tivemos cursos no laboratório nesse meio 
tempo, só hoje consegui filtrar a mistura e continuar 
a receita.

A filtragem é extremamente necessária para reti-
rar a sujeira da solução. Eu li que a filtragem pode ser 
feita com filtro de café. Mas, como eu recentemente 
comprei alguns filtros de laboratório, resolvi arriscar 
a usá-los e ter uma filtragem mais fina. O medo era o 
filtro entupir e a goma começar a secar.

Um lembrete: pode acontecer uma certa sujeira, 
principalmente se derrubar um tanto da solução na 
pia! O verniz endurece em contato com a água (como 
eu vim a aprender), então é bom ter certeza de que 
todos os frascos e objetos estejam bem secos.

A solução passou sem muitos problemas pelo fil-
tro; porém, tive que trocá-lo duas vezes para passar 
tudo sem demorar muito. Os filtros ficaram bem su-
jos! A solução filtrada ficou bem límpida e amarela-
da. Adicionei o óleo de lavanda.

Depois de toda essa filtragem e troca de frascos, 
ficou tudo com uma camada meio esbranquiçada de 
verniz seco nas coisas. Não adianta lavar com sabão 
de primeira que só piora. O melhor é tentar limpar o 
máximo que der com uma toalha de papel embebida 
de álcool de cereal. Depois que tiver tirado o máximo, 
lavar com esponja, água e sabão.

E, já que eu acabei tudo, por que não testar? O 
procedimento de envernizar uma placa é muito se-
melhante ao de espalhar o colódio. É necessário 
aquecer o verniz e a placa a ser envernizada. Aplicar 
o verniz sobre a placa e movimentá-la para espalhar o 
verniz, aguardar uns 10 segundos e retirar o excesso. 

A placa deve ser imediatamente aquecida para evapo-
rar a água presente no verniz. Eu usei uma lampari-
na a álcool para secar o verniz, passando a placa por 
cima da chama com cuidado para não botar fogo no 
verniz. É importante ter um frasco de “coleta” para 
pegar o excesso de verniz que foi aplicado na placa 
de vidro. A ideia de não voltar para o mesmo frasco 
é de evitar a contaminação por sujeira. O verniz do 
frasco de coleta pode depois ser filtrado de volta para 
o frasco de aplicação para ser usado.

A placa depois de envernizada fica com um as-
pecto brilhante. Tendo feito isso, resolvi os passos 
mínimos para uma fotografia em placa úmida de co-
lódio básica. O que me deixa muito contente! ◆

10/09/1858 ~ Melhor tipo de lente – Ambrótipos.

~ The Photographic News, v. 1, p. 10.

A goma sandáraca é vendida em forma de peque-
nas pedras, como as que estão no béquer. Depois  
de dissolvidas, o verniz é filtrado e fica com o 
aspecto como o das garrafas. Eu uso a lamparina  
a álcool para aquecer o verniz e as placas, se forem 
tamanhos pequenos, mas há o perigo de botar fogo 
na solução. Então, para trabalhos mais volumosos, 
placas maiores ou oficinas, eu uso uma chapa 
aquecida elétrica, que está no fundo da foto. Mais 
segura e rápida.
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06 de setembro de 2013
É impossível não cogitar a ideia de fazer ambróti-

pos “por aí”, longe do laboratório. Hoje resolvi fazer 
um primeiro teste de uma laboratório portátil para 
processar as placas. Junto com o Fernando, arran-
jamos uma grande caixa de papelão que colocamos 
num suporte de metal (uma estante para teclado mu-
sical!). Cortamos uma grande janela em um dos la-
dos e prendemos uma lona opaca ao redor do buraco 
para podermos mexer no interior sem entrar luz. Está 
feito nosso primeiro lab. 

Para decidirmos o que é necessário levar em uma 
saída, pensamos na seguinte estratégia: montar a cai-
xa do lado de fora do laboratório e tentar processar 
uma foto dentro dela. Tudo o que precisarmos bus-
car dentro do lab para fazer isso, deve ficar do lado  
de fora. Assim, ao final tínhamos separado as diver-
sas coisas.

Fizemos três fotos com sucesso e agora cogitamos 
seriamente uma saída fotográfica para valer. ◆

Existiam uma infinidade de sugestões de laboratórios móveis 
dos mais diversos formatos e materiais. As tendas, como a 
da coluna mais à esquerda, eram os laboratórios em que se 
entrava de corpo inteiro sob o tecido escuro, em geral para 
placas maiores e com mais conforto, porém piores para 
embalar e deslocar. Existe uma barraca muito parecida que é 
usada pelos praticantes atuais. 

Algumas pessoas conseguiam usar a estrutura do tripé da 
câmera para a barraca, envolvendo-o com o pano escuro. 
Devia ser bem apertado e desconfortável.

~ The Photographic News, v. 2, p. 82 (trecho).

Quis testar alguns tamanhos de caixa de 
papelão para experimentar as dimensões 
antes de fazer uma caixa “oficial” de 
madeira. O “pano escuro” é uma camada 
de brim preto e outra de um material 
sintético opaco, mas se mostrou muito 
pesado. O problema das muitas coisas em 
volta no chão permaneceu nas primeiras 
encarnações do laboratório móvel.

21/04/1859 ~ Tenda portátil aprimorada. 18/02/1859 ~ Caixa de revelação aprimorada.

As caixas de revelação, como a da segunda coluna, eram os 
laboratórios móveis em que o operador só colocava as mãos 
dentro e tinha que olhar o procedimento através de uma 
janela. Era mais usado para placas pequenas, como para este- 
reogramas. É mais fácil de carregar, porém mais desconfor-
tável de operar.

Um meio-termo entre as tendas completas e as caixas de 
revelação era esse tipo de laboratório, como da coluna ao 
lado e da ilustração acima, que não era tão grande pra car- 
regar e oferecia um bom espaço pra processar placas de  
tamanhos grandes com algum conforto.

~ The Photographic News, v. 1, p. 297-298.

~ The Photographic News, v. 1, p. 284.

25/02/1859 ~Tenda escura portátil.
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 − caixa de papelão, estante de teclado, pano preto
 − nosso laboratório móvel.
 − bandejas diversas
 − químicos diversos
 − duas caixas de vidros limpos (para fazer as 

fotos)
 − 10 litros de água deionizada (mas não usamos 

nem metade)
 − 5 litros de água limpa
 − galão vazio para a coleta de água usada
 − variedade de pequenos instrumentos e vidrarias 

de laboratório
 − uma câmera 4×5˝ e uma câmera meia-placa
 − dois tripés

Nosso time “expedicionário” foi um bom grupo 
de amigos amantes de fotografia dispostos a passar 
um domingo ensolarado na mais anti-conforto-tec-
nológico das missões. É tão estranho explicar o que 
se faz que o melhor é só falar: “Quer ou não quer? Se 
eu tiver que te convencer, você não é a pessoa certa”. 
O importante também é limpar a agenda do dia, nada 
de horário para voltar. Sim, demora.

Não sei se diz algo da nossa personalidade, mas ao 
chegar à cidade, fomos direto ao cemitério fazer nos-
sa primeira sessão. Era um dia sem velório, os mor-
tos tomavam sol no pátio, devidamente enterrados. 
Tudo certo! Montamos nossa caixa de papelão, dora-
vante chamada de Lab Móvel, na sombra da capela. 
Espalhamos a baderna em volta e tentamos explicar 
ao cuidador do cemitério por que “cargas d’água” 
tínhamos vindo da capital só pra fazer aquilo. Que 
bom que ele foi muito simpático e disse pra ficarmos 
à vontade. Mais ainda?

Fora de nosso laboratório na Casa Ranzini, coisas 
novas aconteceram no processo. A mais significativa 
foi que o colódio secava muito rápido, estando nós a 
céu aberto. Ao derramar a solução na placa de vidro, 

É possivel ver manchas de revelação em várias partes.  
Na lateral esquerda, é possível ver uma mancha escura na 
imagem que é bem típica da placa úmida. Ao espalhar o reve-
lador, ele não cobriu de primeira essa região escura, mas cobriu 
alguns segundos depois. A pequena diferença de tempo já é 
suficiente pra essa região ficar menos revelada, logo mais escura 
que o resto da imagem, que recebeu o revelador logo de início. 
A linha branca na borda superior e lateral direita indica que 
o canto direito superior foi por onde o excesso de colódio foi 
escorrido da placa de volta para a garrafa. As manchas brancas 

o lado que recebia o colódio primeiro já secava antes 
de acabar de cobrir o resto da placa, causando man-
chas na sensibilização. A solução foi adicionar mais 
álcool para retardar a secagem, o que ajudou mas  
não resolveu.

Outro problema foi a lavagem final das placas. 
Sem água corrente fica difícil. Danificamos algumas 
placas nesse processo. A ideia original era embeber as 
placas em uma solução de glicerina e água (1:1) que 
manteria o colódio úmido até a volta ao laboratório 
para serem devidamente lavadas. Mas pensamos mal 
no acondicionamento e não deu muito certo. Na ver-
dade, depois de enchermos nosso rack com diversas 
placas, percebemos que não tínhamos pensado num 
jeito bom de levá-las de volta! Voltaram equilibradas 
no rack, no colo de alguém. 

Depois de um bom almoço, fomos para a praça da 
igreja fazer as derradeiras imagens antes da volta para 
a capital. Já estávamos bons na montagem e desmon-
tagem do Lab Móvel. Mais alguns ajustes nas malas e 
necessidades e estaremos prontos para grandes desa-
fios. Aliás, o plano é, no próximo “Paraty em Foco” 
(18 a 22/9), nós, irmos fazer ambrótipos pela cidade.

Acompanharam-me nessa empreitada: Marcela, 
Waldir, Luiz, Fernando, Suzana e Paulo. ◆

Três casos curiosos: Uma mulher que entrou em convulsão ao 
ver a imagem de um conhecido falecido projetado por uma 
lanterna mágica; o uso da fotografia para reproduzir um livro 
raro; o uso da fotografia para identificar um criminoso.

8 de setembro de 2013
Fizemos! Finalmente, nossa primeira saída a cam-

po para fazer fotografia em placa úmida. Depois de 
um rápido ensaio no quintal do laboratório, resolve-
mos arriscar mais e viajar para Nazaré Paulista a 70 
km da capital. Longe assim, não tinha como dar um 
pulo no laboratório pra pegar algo esquecido.

Preparando as coisas para a viagem, ainda no con-
forto de ter dois porta-malas inteiros à disposição, 
deu pra ter uma leve ideia do esforço que era uma 
viagem fotográfica no século 19. Ah, meu xará Roger 
Fenton sofreu! Nossa estrutura de equipamentos era 
mais ou menos essa:

no canto direito inferior são as “oyster marks” (marcas de ostra) 
que indicam sujeira na placa, provavelmente proveniente do 
chassi. Os dois cantos esquerdos não tem imagem ou por falta 
de colódio na hora da aplicação, ou porque o revelador não foi 
bem espalhado.  
 
A “neblina” geral da imagem eu creio ser uma mistura de 
duas coisas: o colódio ter secado um pouco antes de ter sido 
colocado no banho de prata e uma super revelação pelo calor 
do dia.

18/02/1859 ~ Cuidado no uso de transparências positivas 
na lanterna mágica; Facsímile de Hamlet; Identificação 
fotográfica de um assassino.

~ The Photographic News, v. 1, p. 286.

Cemitério de Nazaré Paulista e vista da represa, 2013. Ambrótipo “meia-placa” 16,5 x 12,5 cm.
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19 de setembro de 2013 
(Paraty, RJ)

Num ato de loucura e empolgação, viemos eu, 
Fernando e sua esposa Suzana para Paraty (RJ) para 
fazer nossa atividade “off broadway” durante o fes-
tival de fotografia na cidade. Não fazemos parte da 
programação oficial, ficaremos pelas ruas fazendo e 
tentando vender vistas e retratos em ambrótipo no 
tamanho da meia-placa (12 x 16,5 cm) e 4x5˝. Ar-
ranjamos uma caixa de papelão menor para o labo-
ratório móvel para facilitar o transporte pelas ruas da 
cidade. O quarto de hotel (próximo ao centro históri-
co) será o laboratório fixo onde vamos lavar e enver-
nizar os ambrótipos, bem como fazer as manutenções 
necessárias. Tentamos reduzir ao máximo o material 
a ser levado, mas mesmo assim parece bastante coisa. 
Colocamos quase tudo num carrinho de mão pra fa-
cilitar. Porém, ficou claro ao longo deste primeiro dia 
que a cidade é anti-carrinho: com as ruas de pedras, 
é impossível empurrá-lo. A solução besta foi carre-
gar o carrinho pelas ruas do centro como se fosse  
uma maca! 

Neste primeiro dia conseguimos ótimas vistas das 
ruas da cidade, mas também problemas na aplicação 
do colódio. Acho que ainda relacionados ao calor. ◆

Na lateral esquerda é possível ver que falta um pedaço da 
imagem. Literalmente falta um pedaço! O colódio descolou 
e com ele se foi a imagem. Se o vidro estiver bem limpo e o 
procedimento bem feito, o colódio não se descola do vidro 
durante o processo para positivos. Porém, eventualmente algo 
dá errado e ele pode se descolar pouco ou totalmente em algum 
momento do processo. É um tanto desesperador, na lavagem 
final, você ver a fotografia inteira se descolar do vidro. Exis-

22 de setembro de 2013 
(Paraty, RJ)

Hoje foi o último dia fotografando em Paraty e 
acho que foi ótimo. O cenário combinou muito bem 
com a estética do processo. A grande surpresa é que 
acabamos vendendo tantos retratos na rua que aca-
bamos pagando os custos da viagem toda. Nos faz 
pensar que é possível ter um retorno financeiro se 
acertarmos bem isso. Só não ganhamos mais dinhei-
ro porque hoje era o dia em que o que ganhássemos 
seria lucro, mas nenhuma foto deu certo! Dia ruim, 
frustrante. Lá pelas tantas falei pro Fernando ir al-
moçar num lugar legal com a Suzana. Fiquei lá deso-
lado no meio da praça com um amigo que apareceu, 
o Marcos. Sentamos. Ele sugeriu e foi buscar uma 
cerveja. Bebemos calmamente, refrescando do dia 
quente e o laboratório abafado. Incrivelmente, depois 
da pausa, tentamos mais umas últimas vistas no final 
da tarde e saíram ótimas! Tecnicamente, acho que o 
dia estava mais fresco, mas a história oficial é que a 
cerveja esfriou a cabeça e a coisa funcionou.

Problemas: essa laboratório é muito desconfortá-
vel. Tudo nele dificulta uma boa execução. Jogamos 
a caixa de papelão fora. Precisamos repensá-lo. Ain-
da temos problemas com o calor. Ainda carregamos 
muitas coisas pequenas e soltas que ficam todas es-
palhadas pelo chão. Fica difícil de usar, guardar e 
transportar. Aliás, fiquei observando os carrinhos de 
doces locais. Eles têm grandes rodas de bicicleta que 
ajudam a transitar nas ruas esburacadas. Bem melhor 
que o carrinho de mão. ◆

Tamanhos de placas fotográficas
Ao longo do tempo, utilizei diversos tamanhos de 

placas fotográficas, pois usei câmeras diferentes. Mas 
também é importante notar que, pela natureza desse 
tipo de câmera, é possivel usar diversos tamanhos  
de placa em uma mesma câmera, com o uso de redu-
tores no chassi. Ou seja, a câmera vai determinar o 
maior tamanho de placa possível, mas permite tama-
nhos menores.

A primeira câmera que Daguerre comercializou 
utilizava um tamanho de placa que ficou conhecido 
como Placa Inteira. A partir dela, tamanhos meno-
res foram chamads de sua fração, como meia-placa, 
1/4, 1/8 e assim por diante. Mesmo assim, as medidas 
tinham suas variações, como a meia-placa que uma 
de minhas câmeras usa, que parece ser a “meia-placa 
inglesa”. A tabela abaixo tem os formatos que usei.
Eventualmente, uso um dos termos de cada tamanho.

nome popular polegada centímetro 

placa inteira
(whole plate) 6,5 x 8,5 16,5 x 21,6

meia placa inglesa
(english half plate) 4,75 x 6,5 12,1 x 16,5

4x5˝ 4 x 5 10,2 x 12,7

12 x 18

18 x 24

8x10˝ ou 20x25 8 x 10 20,3 x 25,4

10x12˝ ou 25x30 10 x 12 25,4 x 30,5

tiram alguns processos que eram exatamente a transferência da 
camada de colódio para outro suporte. Hoje em dia, se eu acho 
que vou fazer ambrótipos em alguma situação desfavorável que 
pode haver descolamento do colódio, eu passo uma solução 
bem diluída de albúmen nas bordas e deixo secar. O albúmen 
forma um lugar para o colódio se segurar. Quando faço nega-
tivos, aplico o albúmen em toda a superfície. Nos ferrótipos, o 
colódio não solta.

Centro histórico de Paraty-RJ, setembro de 2013. Ambrótipo meia-placa 16,5 x 12,5 cm. Tentamos acomodar do melhor jeito nosso equipamento de 
fotografia, inclusive com uma caixa de papelão menor, que 
se mostrou bem desconfortável. Logo na entrada da parte 
histórica da cidade, percebemos que teríamos que carregar 
os carrinhos pois eles não andávam bem no chão de pedras. 
Também me incomodava a quantidade de coisas espalhadas 
no chão, que aumentava o tempo de montagem/desmon-
tagem e diminuía nosso rendimento.
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06 de outubro de 2013 
(Paraty, RJ)

Estou de volta a Paraty, agora pra cobrir um fes-
tival de música em equipamento digital, mas resol-
vi aproveitar a oportunidade e praticar mais uma 
vez fazer ambrótipos em campo. Desta vez, por es-
tar sozinho, tentei diminuir mais ainda a bagagem. 
Estou com uma câmera menor (4x5˝) e estou reve-
lando dentro de uma pequena mala. O desconforto 
durante o processamento ainda é grande, mas o peso 
e volume pelo menos é muito menor e me permitiu 
maior mobilidade. Descobri que o problema que eu 

tive anteriormente com o calor é bem reduzido se eu 
aplicar o colódio dentro da caixa, protegido do vento. 
Creio que o bafo quente do ar estava secando o co-
lódio. Parece meio óbvio, mas vemos tantos vídeos 
modernos de pessoas aplicando o colódio a céu aber-
to na Europa e não paramos pra pensar que o clima 
lá é outro.

Enfim, estou fazendo ótimos retratos de artistas e 
equipe. Consegui até fazer uma foto de palco do show 
do Yamandu Costa! Isso deve ser coisa nova. ◆

O leitor relata sua dificuldade de fotografar em placa úmida 
em dias quentes em sua tenda escura. A resposta é que deve ser 
o calor o problema, e recomenda aumentar a acidez do banho 
de prata com algumas gotas de ácido nítrico. O pH baixo torna 
a placa menos sensível.

Em uma reação química, quanto maior for a temperatura,  
mais ativas as reações e evaporação. O calor é um problema 
para mim em minhas saídas com o laboratório móvel. São ne- 
cessários ajustes nos químicos – colódio, banho de prata, reve- 
lador – para compensar a temperatura, inclusive quando ela 
varia ao longo do dia. Temperaturas extremamente baixas tam- 
bém são um problema pela razão inversa: as reações ficam 
mais lentas.

Ambrótipo 4x5˝ feito em uma das pausas no hotel. Pedi à Renata para encostar 
num canto de parede externa, à sombra. A parede branca lateral serviu de reba-
tedor e equilibrou bem a iluminação. Em um ambiente mais calmo e controlado, 
consegui fazer uma foto mais cuidadosa e limpa. Gostei até que a mancha preta 
da direita se fundiu à roupa, compondo bem a imagem.

1/7/1859 ~ 
O efeito prejudicial do calor na fotografia em colódio.

~ The Photographic News v.2 p.204. 
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1 de janeiro de 2014 
(Cananéia, SP)

É o primeiro dia do ano e fiz o que? Fui fotografar 
em placa úmida no mangue da Ilha do Cardoso. Es-
tou passando o réveillon por aqui com amigos e con-
segui trazer uma tralha fotográfica imensa. Eu queria 
tentar fazer uns negativos de colódio além de ambró-
tipos e trouxe um revelador formulado pra isso, mais 
fraco e mais ácido, para poder revelar por mais tem-
po sem velar. Porém, o tempo está tão quente (35 ºC 
na sombra) que todos os químicos estão muito ativos 
e difíceis de controlar. Está impossível usar o revela-
dor para positivos para revelar os ambrótipos, pois 
está muito rápido e dando véu. Também por causa do 
calor, o revelador para negativos, que em geral é mui-
to fraco para ambrótipos, está tão ativo que está exce-
lente para os positivos! Então o jeito é usar o revela-
dor para negativos (que não vai servir pra negativos) 
pra revelar os positivos. Até manchei algumas fotos 
com as gotas de suor que pingavam da minha testa.

Vou ficar sem fazer negativos desta vez. A lição 
é que eu tenho que ter um jeito de fazer o revelador 
durante a viagem pra adaptar a fórmula ao ambiente.

Fui com o Zé Pedro fazer ambrótipos no mangue. 
Consegui operar o laboratório móvel dentro do pe-
queno barco, mesmo sendo atacado por mosquitos. ◆

6 de janeiro de 2014
Cheguei de volta a São Paulo e vi que chegou a 

câmera nova em casa! Nova-velha já que deve ser 
da primeira metade do século 20. É uma Vageeswa-
ri Camera Works para placas tamanho 10x12˝ (25 
x 30 cm) que era fabricada na Índia, justamente de 
onde esta veio. Está muito suja mas aparentemente 
em bom estado. Acho que vai precisar de uma manu-
tenção e limpeza. Veio sem lente mas com dois chas-
sis para duas placas secas cada e com um ótimo jogo 
de redutores para tamanhos placa inteira, meia placa 
e um ainda menor. Decidi fazer esse investimento, 
com ajuda do primo Vitor, para poder fazer matrizes 
maiores e, assim, cópias por contato maiores. ◆

Existem algumas receitas distintas de revelador para ambró-
tipos e ferrótipos. Esta é muito próxima da que uso.  
Os mesmos ingredientes, mas não nas mesmas quantidades.  
A adição de nitrato de potássio no revelador é o que dá altas 
luzes mais brancas, em vez do castanho mais comum.

Ambrótipo 4x5˝ da Fernanda, feito dentro da casa, mas com a iluminação 
natural lateral e traseira. Coloquei uma placa de EVA roxo como fundo e ficou 
bom! Não dá nem pra imaginar que esse retrato foi feito nesse contexto. Ficou 
com cara de um bom estúdio. 

Mesmo tendo muitos problemas, gostei da atividade, fiz mais de 30 imagens, 
porém muitas manchadas.

As câmeras de campo (field cameras), como esta, eram 
dobráveis para ajudar no transporte. Ainda sim, têm um 
tamanho considerável. Precisavam ser grandes se o fotógrafo 
pretendesse fazer cópias grandes, já que elas eram feitas por 
contato, ou seja, a matriz tinha que ser do tamanho da cópia 
final. Existiam procedimentos de ampliação, mas eram pouco 
práticos e usados em poucos casos. 

Esta é uma câmera indiana da Vageeswari Camera Works, 
que deve ser da metade do século 20. É originalmente para 
placas secas de gelatina, mas adaptei o chassi para aceitar 
placas úmidas. Também instalei uma placa para lentes com 
adaptador para o padrão Linhof Technika, que facilita a troca 
das lentes com minhas outras câmeras.

É uma câmera para placas de até 25 x 30 cm. Mas você pode 
ver pelas marcações no despolido traseiro que dá para usar 
tamanho menores também. As marcas me ajudam a enqua-
drar para esses outros tamanhos. Apoiado na câmera está o 
chassi para as placas. 

Ela está merecendo um fole novo. De resto, está ótima.

2014 10/9/1858 ~ Positivos brancos sobre vidro.

~ The Photographic News, v. 1, p. 12.
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Comprei uma bicicleta cargueira, dessas de pada-

ria e açougue. Vendi uma obra que fiz em calótipo 
seco para pagar. Nada muito caro, nem minha obra e 
nem a bicicleta: R$ 700. Andei pensando sobre Paraty 
e como as bicicletas andavam bem pelas ruas mesmo 
com aquelas pedras enormes. Estou com a ideia de 
que meu laboratório móvel deve ser montado sobre 
uma bicicleta. A cargueira tem a vantagem de ser ro-
busta e de “estacionar” e virar uma bancada de traba-
lho. A bicicleta também me dará um acesso misto às 
ruas e calçadões aqui do Centro de São Paulo. Uma 
moto ou carro não podem acessar diversas ruas, fora 
que não tem onde parar. A bicicleta vai aonde car-
ro vai e também aonde só gente vai. É mais fácil de 
conduzir que um carrinho de mão e pode sempre ser 
estacionada próximo à câmera. 

Desenhei uns esboços de como pode ser o labo-
ratório, mas só com a bicicleta é que dá pra decidir 
melhor. Nos próximos dias vou comprar os materiais 
e “fazer marcenaria”. ◆

Os laboratórios móveis podiam ter qualquer forma, funcional 
ou não. Nas edições do jornal, havia diversas ilustrações 
enviadas pelos leitores, que sugeriam projetos testados e ideias,  
que, pelo desenho, fico em dúvida se funcionariam. Deste 
projeto, gosto mesmo é do nome!

A estrutura da caixa foi feita em 
madeira compensada de 15 mm,  
10 mm, 5 mm, e ripas maciças, 
tentando manter o peso baixo. Eu fui 
conferindo e ajustando as medidas 
para encaixar em minha bicicleta e ter 
a minha altura.

O molde para o pano escuro foi feito 
primeiramente em papel craft para 
recortar uma camada dupla de náilon 
ripstop preto e vermelho. O tecido me 
pareceu ser a opção mais leve, resis-
tente e comprimível.

A caixa também foi pensada para ser  
usada fora da bicicleta. Esse foi o teste sob 
sol direto para ver se entrava luz e velava a 
placa sensibilizada. Depois, vi em manuais 
antigos a recomendação de se usar tecidos 
amarelos ou vermelhos como filtros de luz 
em janelas e tendas. 

O interior da caixa foi pintado de um 
amarelo claro. Um interior preto absorveria 
toda a luz vermelha e deixaria tudo muito 
escuro e dificil de ver. O amarelo reflete 
a luz vermelha e define bem os objetos, 
deixando a operação mais confortável e 
segura. Nesta “gaveta” é possivel transportar 
minha camera 10x12˝, mas, durante o uso, 
serve para guardar as bandejas e limpar o 
espaço para cada etapa do processo. Do 
lado esquerdo, está meu tanque de banho 
prata para placas até 13 x 18 cm.

Esta é a primeira versão do interior, ainda 
limpo e sem manchas. Depois fui fazendo 
melhorias à medida que fui entendendo  
seu uso. O laboratório é um grande equipa-
mento fotográfico.

29/04/1859 ~ Perambuladores fotográficos.

~ The Photographic News, v. 2, p. 94.



3332

13 de abril de 2014
Hoje foi a estreia do laboratório móvel na bicicle-

ta! Foi uma rápida volta no entorno do ateliê com a 
Simone. Fiz um ambrótipo meia placa do prédio flo-
rentino da livraria ao lado da Catedral da Sé. O pro-
blema inesperado foi ter que chamar o socorro da ci-
clovia pois o pneu murchou e não tenho uma bomba 
de ar e não há posto de gasolina no Centro.

A parte principal da colódio-bike é a caixa escura, 
onde acontece toda a preparação da placa fotográfica 
e sua revelação. Até onde sei, o modelo que construí 
não é exatamente o que costuma ser feito. Geralmen-
te a caixa é feita para ser usada na posição vertical, e 
a minha é na posição horizontal. Pensei assim para 
ficar mais estável para carregar na bicicleta e ser rápi-
da de abrir e montar. Sua dimensão foi pensada para 
ser compatível com placas de até 25 x 30 cm, apesar 
de ainda não ter usado esse tamanho nela. A altura 
total, quando aberta e colocada em cima da bicicleta, 
é compatível com minha altura, para poder trabalhar 
confortavelmente em pé sem me curvar.

A caixa foi construída inteira em madeira com-
pensada, seu interior foi pintado em tinta amarela 
clara. Isso permite que o interior fique bem mais lu-
minoso, o que facilita para achar as coisas. Minhas 
caixas anteriores eram escuras por dentro e era im-
possível de ver frascos e tais. Aumentava bastante a 
chance de derrubar algo por esbarrão. A iluminação 
vem de uma luzinha vermelha de bicicleta presa na 
parte superior. Por sinal, a mesma luz que uso na 
bicicleta. 

O tecido escuro que veda tudo é um náilon ripstop 
fino, desses de fazer agasalho. Ele é bem leve e aguen-
ta bem a água. Usei duas camadas, uma preta e uma 
vermelha na esperança de deixá-lo bem opaco à luz. 
Porém, depois de feito, percebi logo no ensolarado 
dia seguinte que a luz passa por ambas as camadas. 
Resolvi ir em frente e fazer o teste de estreia da caixa 
ainda no ateliê, e constatei que a luz que passa pelo 

tecido não vela o colódio sensibilizado! Eba! Acredito 
que por ser um náilon “esportivo” ele deve ter uma 
filtragem UV. Melhor, impossível; a caixa fica ilumi-
nada por uma luz que não vela a placa. Tive a ajuda 
da Simone para modelar e costurar todo o tecido.

No bagageiro traseiro eu quero fazer uma outra 
caixa para acondicionar os químicos e alguns equipa-
mentos de forma a que eu possa usar tudo sem colo-
car nada no chão. Ainda não tive tempo pra fazer isso 
e tenho usado uma caixa de ferramentas de plástico. 
Não é o ideal mas por enquanto é o que tenho.

O legal é que a caixa escura pode ser usada tam-
bém fora da bicicleta, sobre uma mesa. Dá trabalho 
pra preparar a saída, é pesada pra pedalar, leva tempo 
embaixo do sol mas vale muito a pena. É muito bom 
poder sair do laboratório e fotografar pela cidade. Pe-
dalar e ir escolhendo a paisagem e a cena. Fazer a foto 
e ver o resultado na hora! ◆ Câmera para meia placa com lente 150 mm de ampliador. 

Por não ter obturador, o tempo de exposição é controlado 
pelo uso da tampa da lente. Ao fundo o laboratório móvel 
em uso ao lado da Catedral da Sé. (foto de Simone Wicca)

À direita, a foto resultante da Livraria Saraiva na Praça da 
Sé. Ambrótipo meia placa, 16,5 x 12,5 cm.

Um tenda parecida com a minha, mas que achei depois.

10/6/1859 ~ Tenda escura portátil.

~ The Photographic News, v. 2, p. 167-168.
Fotos da saída para fotografar o Palácio da Indústrias, no centro de SP, em 8/6/2014.
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S. Paulo, 6 de 8bro de 1886.
Sr. Antônio de Souza Bentim

Recebi sua carta de 28 pp. Quanto ao lhe ter dito 
que deixava a máquina por 150:00 o amigo engana-
se muito principalmente naquele tempo que eu não 
tinha outra. O amigo deseja comprar ao Schaman 
que é a mesma que a mim ainda engana-se. Nada ti-
nha com o Schaman. Ele é que agora especula neste 
ramo mas não fará grande coisa pois está futricado. 
Tinha de tudo da antiga casa e ainda agora caí na 
grande asneira de trazer da Europa um pouco de 
tudo não pensando estar isto tão baqueado[?]. Se o 
amigo precisar e quiser dar-me preferência; dirija-se 
a mim mesmo como fez agora. Estou com vontade de 
fazer uma excursão para fora, e preciso de um com-
panheiro. Lembrei-me do amigo que conhece esses 
lugares; por isso se quiser e achar que se pode fazer 
alguma coisa me escreva. A excursão deve ser para se 
trabalhar só em melanótipos para não achar conve-
niente o outro [*] para demorar muito nos lugares e 
ser preciso carregar muito volumes. 

Espero sua resposta e condições.

S. Paulo, 21 de 8bro de 1886.
Sr. Antônio de Souza Bentim

Acho exagerado o fazer-se 4 contos em três me-
ses. Se assim fosse[?] eu não hesitaria em ir. Este pro-
cesso é muito barato, e precisa de lugares de bastante 
gente para fazer-se alguma coisa. Consta-me que o 
Estado de Minas é muito pobre, e a falta de estrada 
de ferro é um grande atraso, pois levasse mais em via-
gem que nos lugares. Acresce que este tempo deve 
ser não por causa das chuvas que são constantes. 
As despesas devem ser grandes, pois demorando-
se pouco nos lugares não há remédio senão ir para 
hospedarias. Sim, bravo-me da estrada de ferro do 
Cruzeiro; se houvessem boas cidades, me pareceria 
preferível. Enfim, o amigo pensará bem sobre o que 
lhe acabo de responder e sobre as vantagens que lhe 
vou oferecer, e resolverá: dou-lhe 40% do rendimento 
líquido do nosso trabalho em toda a viagem. As dro-
gas e o material empregado será pago pelo produto 
bruto. Pela rapidez dificuldade e pouca demora nos 
lugares de viagem tirarmos de viagem só, tendo o 
amigo de deixar sua família por esse tempo. Se lhe 
convier responda-me dizendo o roteiro que temo a 
seguir em nossa viagem a qual não poderá ser antes 
de fim de 9bro princípio de 10bro. Tinha uma boa 
máquina que tira melanótipos até chapa inteira o é 
muito grande e se tiver um lá é melhor ir daqui. En-
fim a ter de ir mandar-me há dizer o que ter de vasi-
lhame e necessários para não ter de se conduzir daqui 
e aumentar a despesa.

Em algumas cartas, Militão tentava combinar com conhe-
cidos em outras cidades de fazerem retratos juntos em festas 
ou de forma itinerante. A técnica escolhida era o melanótipo, 
outro nome para o ferrótipo, que é de execução mais rápida  
e simples, já que a placa fotografada é o produto positivo  
final entregue ao cliente, eliminando o trabalho posterior de 
fazer a cópia em albúmen. Assim, carregam-se menos equi-
pamentos. Porém, em algumas cartas, ele menciona também 
a intenção de fazer vistas e retratos “em cartão”, que me  
parece indicar que ele fazia negativos em algumas dessas 
viagens.

Nas mensagens também podemos ver como era importante 
considerar toda a viagem: desde o clima, as paradas e o poder 
de compra das pessoas das cidades. Não encontrei mensagens 
comentando de viagens feitas e os resultados comerciais. 
Como ferrótipos não geram matrizes, nenhum trabalho feito 
fica com o fotógrafo. Porém, Militão mantinha um  
grande estoque de insumos para ferrotipia, o que indica 
que ele devia fazê-los em seu estúdio ou em viagens, como 
produto comercial.

S. Paulo, 6 de junho de 1888.
Sr. João Reis de Souza

Tenciono fazer uma excursão ao Norte da Provín-
cia trabalhando nos retratos em ferrotipia, em vistas 
e retratos em cartão [*] principio pelo princípio Mogi 
das Cruzes. Lembrei-me do amigo e confiado em sua 
bondade rogo-lhe o favor de me mandar dizer se 
acharei casa aí onde posso hospedar e trabalhar por 
que me consta que aí não há hospedarias. A me de-
morar aí será no máximo oito dias por isso peço-lhe 
me mandar dizer se acharei cômodo e porque preço. 
Desculpe-me o [*] e aqui co ao seu dispor.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 133.

18 de maio de 2014
A demonstração de fotografia em ambrótipo hoje 

começou bem e terminou numa tempestade com 
granizo! Fazíamos os últimos retratos quando o céu 
fechou com uma nuvem preta. Estávamos em um 
quiosque no meio da praça quando a moça entrou 
correndo falando pra sair imediatamente com “as 
coisas mais importantes”. Quais?! Pegamos o que deu. 
A bicicleta, com o laboratório montado nela, ficou e 
depois tombou na tempestade. Não estragou, ainda 
bem. Corremos da chuva com os vários ambrótipos 
que havíamos feito. Mas a água nos alcançou e muita 
coisa molhou. 

Não estávamos envernizando os ambrótipos na 
hora por conta do pouco tempo, só os protegemos 
com uma outra placa de vidro sobre a face com a ima-
gem para não arranhar. A água entrou entre os vidros 
e fez com que em muitas imagens o colódio grudasse 
na placa de proteção e se rompesse em vários lugares. 
Na maioria, apenas danos nas bordas, em um deles, 
um dano grande na face da retratada.

Embora a imagem tenha se tornado “indesejável 
comercialmente”, achei que ficou bem interessante. 
Parei pra pensar como existem “falhas” muito pró-
prias de cada processo. Essa, por exemplo, não vi 
acontecer com mais nenhum que conheço. Enverni-
zei e a guardei assim. ◆

Ambrótipo meia placa, 16,5 x 12 cm. 18/5/2014.

No século 19, os fotógrafos procuravam ter imagens perfeitas, sem artefatos do 
processo. Hoje, temos uma outra relação com os “problemas”. Apesar de eu achar 
que se deva procurar ter o controle do processo, estamos mais abertos a aceitar 
resultados diferentes do que prevíamos, principalmente num contexto autoral. 

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 105.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 76.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 104.

S. Paulo, 14 de maio de 1884.
Amigo Silvério Reis Moreira

Parece-me que há aí uma festa no dia 1º de junho. 
Manda-me dizer com franqueza se vale a pena ir lá 
com os retratos instantâneo e tirar também fotogra-
fia em busto (em cartão), (tirá-los aí e vir prepará-los 
cá).

Meus respeitos a tua família e disponha
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22 de fevereiro de 2015
Tentei e acho que consegui fazer um bom negati-

vo de colódio! Para conseguir mais densidade eu ex-
pus mais à luz e revelei por mais tempo com um re-
velador mais fraco e mais ácido. É difícil saber aonde 
devo chegar pois não tenho um bom negativo feito na 
técnica para comparar. Porém, eu achei ainda pouco 
denso e então tentei fazer a “2ª revelação” que é co-
nhecido como redevelopment. Logo após fixar e lavar 
bem, eu cubro o lado do colódio com uma solução de 
água deionizada com tintura de iodo. Tiro e coloco a 
solução até a imagem adquirir um aspecto esbranqui-
çado e a solução de iodo ficar mais incolor. Depois, 
enxáguo até a água limpa escorrer sobre a placa sem 
ter “aspecto oleoso”. Em seguida eu exponho a placa 
novamente à luz branca por um breve tempo. Depois 
eu aplico o segundo revelador, que é à base de água 
deionizada, ácido pirogálico, ácido cítrico e algumas 
gotas de solução de prata. À medida que mexo o re-
velador equilibrado sobre a placa, as áreas de prata 
começam a perder o tom marrom claro e ganhar uma 
cor negra. Quanto mais tempo, mais negra e densa. 
Olhando com uma luz através da placa, achei que es-
tava bom e interrompi com água e lavei bastante a 
placa com água corrente. Depois, envernizei igual a 
um ambrótipo.

A foto é do muro de arrimo, de pedra, do  
ateliê. Acho que vai dar uma boa cópia! Faço amanhã 
sem falta. ◆

Negativo de vidro de colódio meia placa (16,5 x 12,5 cm). Após a revelação normal, fiz uma 
segunda revelação para aumentar a densidade das altas luzes, que nesse caso são as áreas 
negras. O negativo com duas revelações adquire uma tonalidade mais negra e neutra.

Inversão digital do negativo.

Idealmente, a placa deve ser exposta o suficiente para atingir  
a densidade necessária durante a revelação para servir de 
matriz para o processo desejado. No caso de albúmen, deve 
ser mais denso do que para imprimir em papel fotográfico 
moderno, por exemplo. Se não receber luz suficiente, por conta 
de um erro, de um local com luz insuficiente, ou por não poder 
estender a exposição pelo tempo necessário, o negativo não 
ficará com a densidade adequada.

Para tentar consertar isso, eram usadas algumas técnicas para 
se aumentar a densidade e contraste do negativo. Minha opção, 
pela facilidade e disponibilidade dos reagentes, é fazer uma 
segunda revelação com tintura de iodo e ácido pirogálico, em 
duas etapas. 

Este artigo de 1859 está comunicando esse procedimento 
para os leitores. O processo é muito similar ao que eu faço, 
talvez com alguma diferença nas concentrações das soluções. 
Eu também não seco a placa antes de iniciar o procedimento, 
como indicado aqui.

2015

26/08/1859 ~ Convertendo positivos em negativos.

~ The Photographic News, v. 2, p. 299.
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14 de agosto de 2015
Hoje consegui fazer uma ótima cópia em papel 

salgado a partir de um negativo de colódio. Tenho ido 
à Vila Itororó praticar fazer negativos de 25 x 30 cm, 
e, entre um fracasso e outro, alguns negativos surgem 
até que bem. Eu tenho fixado lá, mas feito a 2ª reve-
lação no laboratório do ateliê, onde tenho mais con-
trole. A imagem é da lateral do prédio principal. Para 
finalizar caprichado, apliquei uma camada de cera de 
abelha e óleo de lavanda pra proteger a imagem, que 
ganha assim uma superfície meio acetinada. ◆

Vila Itororó, 2015. Impressão em papel salgado, tonalizado 
com ouro, 18 x 24 cm. A imagem é um pedaço do negativo de 
vidro de 25 x 30 cm.

Na foto do topo, feita por Marc Ferrez é possivel ver sobre o 
barranco uma pessoa em frente ao que muito provavelmente 
são dois laboratórios móveis (em detalhe na foto de baixo) 
para preparar as placas de colódio úmido. Não está explicada 
a razão para serem dois; presumo que um esteja arrumado 
para preparar as placas para a exposição e o outro talvez para 
revelar as placas expostas, agilizando o processo e melhorando 
a limpeza das etapas.

Marc Ferrez. Comissão Geológica do Império, Álbum 1, Foto 
nº17 – Estudo da parte do lado interior do recife de Pernambuco 
immediatamente em frente da cidade mostrando bloques que 
tendo sido solapados tombarāo. 1875. Impressão em albúmen, 
19,2 x 25,3 cm (entendo que seja a dimensão referente à foto-
grafia apenas).

Dois retratos em placa úmida de colódio em tamanho 4x5˝. 
Na esquerda um ambrótipo (ambrotype) e na direita um 
ferrótipo ou melanótipo (tintype ou melanotype).

O ambrótipo é em sua essência um negativo “fraco”, subex-
posto e sem densidade suficiente para servir de matriz para 
processos por exposição como papel salgado e albúmen. 
Assim, apesar de serem parecidos, o fotógrafo precisava 
decidir com antecedência se estava fazendo um negativo ou 
um ambrótipo. O negativo precisa de mais exposição e uma 
revelação mais lenta. 

Em geral, nos materiais fotográficos, a prata é preta e o 
branco é da base de papel, ou do suporte transparente. No 
caso da placa úmida, quando revelada com sulfato ferroso, a 
prata adquire um tom claro, um pouco castanho, mas não tão 
claro quanto um fundo branco, e sobre ele a imagem ainda 

parecerá negativa. Porém, se colocada sobre um fundo preto, 
como na foto acima, a prata por ser mais clara, se parecerá 
com alta luz e a imagem terá a aparência de um positivo. 

O ferrótipo é o mesmo processo do ambrótipo, porém a base 
é uma folha de ferro já pintada de preto (asfalto), que torna a 
imagem sempre positiva.

Em ambos os casos a imagem é invertida horizontalmente. 
No vidro é mais fácil corrigir isso olhando a imagem através 
da base de vidro. No ferrótipo, porque a base é opaca, a 
imagem é sempre invertida, a não ser que se tenha usado um 
espelho a 45º na frente da objetiva.

Meus ferrótipos, e a maioria dos feitos hoje em dia pelo 
mundo, são feitos em um placa de alumínio com uma face 
que já vem pintada de preto.



S. Paulo, 11 de 9bro de 1884.
Sr. João Feliciano Alvez Carneiro,

Saúde e felicidade é o que lhe desejo e a sua fa-
mília. Como já lhe manifestei quando aí estive em 
janeiro tinha vontade de acabar com isto. Queira 
por consequência vender a casa. Lembrei-me que o 
amigo alguém aí pode comprá-la e fazer este [trecho 
ilegível] e alguma reforma dá algum como meu gênio 
acanhado e que não dá pra estes cometimentos. Por 
isso peço-lhe se quiser ao saber de algum que queira, 
indicar e escrever a esse sentido. A venda será feita 
por balanço e [*] reduzidas. Como estou resolvido 
acabar com isto conhece a dificuldade de venda des-
tes estabelecimentos. Estou disposto a perder no ne-
gócio só para me livrar dele. Disponha de seu amigo 
velho.

S. Paulo, 30 de outubro de 1885.
Illm. Sr. Procurador da C. Municipal

Participo a V. Senhoria que no dia 31 do corrente, 
fecho meu estabelecimento fotográfico sito à Rua da 
Imperatriz n. 55 placa tendo pago em tempo compe-
tente a minha licença até dito dia.

S. Paulo, 8 de setembro de 1885.
Sr. Emilio Tavares ([*])

Os fundos que tenho são: 2 lisos, um ainda não 
servido e outro servido um meio fundo, um fundo 
de paisagem e um de salão. O fundo liso usado cus-
ta-lhe 15:000 e o novo (ainda encaixotado) custa-lhe 
40:000 o meio fundo 20:000 e os outros dois 40:000 
cada um. À exceção do novo que me custou 45:000 
vendo-lhe os outros pela metade do que me custaram 
pois são fundos de primeira qualidade e escolhidos 
em pintura. O mais [*] tenho tudo do melhor, quer 
em drogas quer em objetos como cadeiras, mesas, 
pedras, bronzes, máquinas e enfim tudo que é pre-
ciso para um estabelecimento bem montado. Tenho 
intenção de em princípios de outubro ir ao Rio de 
Janeiro, mas não demoro lá, não será demais 8 dias. 
Sobre o preço, vendo tudo pelo menos do custo (me-
nos as drogas).

4140

Militão leva quase um ano entre a ideia de fechar seu estúdio 
fotográfico e dar sua baixa no registro comercial. Porém 
continua a tentar vender seus equipamentos ao longo dos 
próximos anos.

Venda do Estúdio

É possivel reconhecer os dois fundos ilustrados, citados nas 
imagens de estúdio de Militão, no acervo do Museu Paulista. 
No de paisagem, se vê uma vegetação densa nas laterais 
“emoldurando” um caminho que leva a algumas cabanas ao 
longe. O “de salão” é uma parede ornamentada com uma 
lareira e candelabro. Havia mais um fundo “de paisagem” que 
aparece em poucas imagens, e que talvez já não existisse na 
época desta carta.

Em novembro de 1884 Militão decide vender 
seu estabelecimento inteiro, mas acaba vendendo 
os equipamentos e insumos de forma separada para 
quem quiser. As cartas com as ofertas e um detalhado 
inventário feito como balanço final acabam sendo as 
únicas pistas sobre a infraestrutura de seu estúdio fo-
tográfico naquele momento. Também dá uma ideia 
dos processos fotográficos que usava, pelos reagentes 
que possuia. 

Como ele revendia insumos, não fica claro se o 
inventário era apenas de seu uso ou incluía seu esto-
que comercial. 

De acordo com as cartas, ele levou muito tempo 
para liquidar totalmente seu inventário, pois até 1890 
envia listas dos produtos ainda disponíveis.

Neste trecho vemos como algumas propriedades da luz eram enten-
didas e alguns termos usados hoje em dia não eram usados, como 
ultravioleta e infravermelho. A luz visível era dividida em “calor” (tons 
vermelhos e infravermelhos), “luz” (região a que o olho humano é mais 
sensível e nos parece mais clara) e “actinismo” (tons azuis e ultravio-
leta). Esta terceira é a parte da luz que tem poder de alterar a prata e 
os dicromatos, ou seja, de produzir fotografia. Por isso, apenas os tons 
violetas/azuis é que aparecem na fotografia em colódio. Os demais 
aparecem como tons escuros ou totalmente pretos, a não ser que a 
superfície seja brihante.

Processos como o calótipo, daguerreótipo, colódio e as primeiras placas 
secas são considerados “cegos à cor”, ou sensíveis ao azul (color-blind, 
blue-sensitive). Com o uso do corante eritrosina, conseguiu-se estender 
a sensibilidade até região do verde e um pouco do amarelo, mas mas os 
processos seguiam cegos à região do laranja e vermelho. Curiosamente, 
esse tipo de sensibilidade foi chamado de ortocromática, de “cores 
corretas”. Ressaltando que ainda não havia registro do matiz das cores  
e sim das suas luminosidades, pois elas eram representadas em tons  
de cinza. 

No início do século 20, conseguiu-se estender a sensibilidade de emul-
sões de prata para todo o espectro visivel, e foram assim chamadas de 
pancromáticas, de “todas as cores”.

Tendo isso em vista, para se estimar a exposição para uma fotografia 
em colódio, é necessário levar em conta a composição espectral da fonte 
de luz da cena. A fonte precisa ter azul e UV. Luz natural, proveniente 
do sol, tem o espectro completo, com azul e UV em algum grau. Porém, 
luzes artificiais têm o espectro bem variado conforme sua fabricação, 
podendo ter pouco ou nenhum azul e UV. O que conta para se foto-
grafar com processos “sensíveis ao azul” não é só a intensidade da luz, 
mas sua composição.

O fotômetro comum atual mede o total do espectro visível, o que 
funciona bem para uma sensibilidade pancromática. Ele pode medir 
uma alta intensidade de luz, mesmo que nela não haja nada de azul e 
UV, o que para o colódio seria como se estivesse escuro.

Assim, para cada tipo de fonte luminosa, é preciso criar uma tabela de 
compensação para a leitura do fotômetro. Sob a mesma fonte de luz, 
o fotômetro irá indicar corretamente os pontos de aumento e dimi-
nuição de luz. Quando eu uso fotômetro, eu o ajusto para para medir 
em unidade EV (exposure value) em ISO100. É uma convenção minha. 
O colódio não tem nenhuma relação com a determinação ISO, muito 
menos ISO100.

Como ponto de partida, um objeto sob a luz direta do sol irá medir 
EV15, e precisará de 2 ou 3 segundos em f/22. Se estiver um pouco 
mais à sombra, poderá ser EV13 e precisar de mais dois pontos de luz. 
Porém, o mesmo objeto sob uma luz artificial pode dar os mesmos 
EV15 e aparecer subexposto por conta do diferente espectro da fonte 
luminosa. É preciso criar uma referência para cada situação de luz. 

~ The Photographic News, v. 1, p. 31.

24/9/1858 ~ Luz.

Militão. Livro Copiador de Cartas. p. 81 e 91.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 88.
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S. Paulo, 24 de 7bro de 1886.
Sr. Antônio de Souza Bentim

Uma máquina com 12 objetivas para [*] e 4 obje-
tivas para Victoria com chassis para 12 e 24 retratos 
custa-lhe 180:000 as chapas grandes para 9 dúzias 
de retratos custa-lhe 800 cada um vendo-lhe por 
este preço por estar acabando com tudo como deve 
saber pois não tenho mais casa. A máquina custou-
me 200:000. Quanto ao mais que tenha de tudo em 
porção de quadros, passepartuts e carteiras, só vindo 
a fazendo lhe poderei fazer o preço. Tinha [*] tudo 
concernente[?] a fotografia tanto sobre colódio como 
sobre o novo processo instantâneo sobre chapas de 
gelatina ou bromuro do que trouxe tudo agora da Eu-
ropa de onde cheguei há 15 dias.

S. Paulo, 7 de outubro de 1885.
Sr. José Augusto de Santa Anna

Como sabe tenho duas máquinas, uma francesa, 
pequeno com [trecho ilegível] custa 200:000 preço 
pelo qual pode [*] da Europa para custar lá 200 
francos arriscando-se em não lhe sair boa. A outra 
é Americana, grande, servindo para todo o trabalho 
fotográfico com 9 tubos para [trecho ilegível] e 4 para 
corpo inteiro. Faz 72 retratos servindo por consequ-
ência a 8 fregueses em uma só chapa, custando-lhe 
500:000 a máquina e pé (custou-me 600:000) tenho 
grande quantidade de chapas, cartões, quadros e car-
teiras que lhe vendo barato o que acho melhor se re-
solver vir ser para comprar.

S. Paulo, 3 de junho de 1890.
Amigo Heller,

[...]
Recebi do Sr. Benjamin Lacarte a quantia de 

200:000 preço pelo qual vendi uma máquina fotográ-
fica do autor G. Andauim para chapas 18x24 com 3 
chassis dubles com intermediários 1 objetiva n. 4 do 
mesmo autor. 1 obturador[?] instantâneo e pé de má-
quina para companhia.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 102, 88, 148.

As Câmeras do Militão
Pelas cartas, não é possível saber qual era o mo-

delo das câmeras que ele possuía. Uma pena, pois 
poderíamos presumir melhor o seu método de tra-
balho. De qualquer forma, embora fosse possível que 
a câmera que usou para fazer as fotos de 1862 ainda 
existisse até o fechamento do estúdio, não creio que 
seja nenhuma das câmeras descritas.

Ele menciona três câmeras. Uma francesa com 16 
objetivas, que devem ser dois conjuntos intercambi-
áveis de lentes, uma placa com 12 lentes e outra com 
4. A de 12 provavelmente era para pequenos retra-
tos, talvez no formato gem, e a de 4 lentes para fazer 
carte de visite. Uma traseira deslizante possibilitava 
duplicar a quantidade de fotos em uma chapa ao usar 
uma metade dela por vez. Quanto mais lentes, menor 
o tamanho das imagens.

Outra câmera é uma “americana, grande” que 
também deve ter duas placas para lentes, uma com 9 
e outra com 4 lentes. Pelo que comenta, tem uma tra-
seira deslizante que permite fazer 8 grupos de fotos 
em cada placa, totalizando 72 retratos. Nunca vi uma 
câmera dessa.

Estas câmeras podem ter sido usadas para fazer 
ferrótipos em alto volume. Militão comprava muitos 
insumos para ferrotipia. É possível não haver ferró-
tipos no acervo de Militão, pois é a natureza do pro-
duto ele ser um original sem matriz que é dado ao 
cliente e não se mantém cópia ou registro. 

Uma terceira câmera mencionada faz negativos  
de 18 x 24 cm e possui três chassis para duas placas 
secas de gelatina cada. Este é o formato das placas 
secas que Militão encomenda para, provavelmente, 
usar na série de fotos de 1887 do Álbum Compara-
tivo. Ele poderia ter usado essa câmera para fazê-las.

Em todas as câmeras, seria possível fazer os  
negativos duplos que conhecemos de seu estúdio. 
Porém, ele não menciona que a terceira tenha uma 
traseira deslizante.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 92-96 (trecho).

Transporte

150 Gr. de bejuin 1:000

3 Crochet de vidro 1:000 3:000

73 Lápis :200 14:000

3 Brincos de pau p bambu 4:500 13:500

Tintas para colorir

Chapa de porcelana 3:000

1000 Cartões a fantasia (ovais) 33:000

6 Quadros de veludo dourado 24:000

7 Quadros dourados para 2 retratos 1:700 11:900

8 Calibres de vidro para cartão[?] 1:000 8:000

3 Calibres de vidro impérios 1:600 4:800

3 Objetivas 543:000 579:000

6 10 de [*] de zinco 3:000 18:000

150 G de [*] amônio 5:500

4 [*] cádmio 1:400 5:600

5 10 de [*] amureto[?] de amônio 2:000 10:000

2 2 vidros para [*] 2:000 4:000

2 Balanças pequenas 1:000

3 1/2 Dúzias de pincéis para [*] 1:200 4:200

3 Pincéis para goma :340 1:020

2 Pincéis de cabelo :400 :800

1 10 de bromureto de [?] 1:800

6 10 de bromureto de cádmio :900 5:400

921:810

Transporte
15 [*] de papel feltro 1:300 19:500
3 [*] de papel 3072 1:400 4:200
3 Molduras grandes 13:000 39:000
6 Molduras quadradas e ovais 5:500 33:000
6 Molduras pequenas 6:000
3 Estatuetas 13:500
4 Passepartuts para 4 retratos 2:000
200 Carteira para cartão imperial 8:000

1 Copo de graduar de 500 g 4:200

1 Câmara para objetiva 10:000
2 Pés de máquina 20:000
1 Máquina com 16 objetivas 200:000
4 1/2 Quilo de [*] 3:700 16:650

200 Cartões grandes para fantasia 22:000
Vistas cópias 100:000

109 Cartões para [*] 4:000
12 Passepartut [*] 1:000 12:000
6 Passepartut [*] 2:800 16:800
25 Diversos pequeno :500 17:500
25 Diversos grande :800 20:000
100 Papéis para abertura 1:000
2 Passepartut C S 2:000

1:493:160

Transporte
500 Chapas para melanótipo :400 200:000
400 Cartões imperiais 3:000 1:000
1 Quilo de acetato de sódio cristal[?] 2:500
1 Quilo de acetato de sódio fundido 2:500
1700 Cartões de visita amarelos pequenos 10:600 18:200

1350 Cartões de visita amarelos compridos 
[?] 9:200 12:620

2850 Cartões de visita branco 8:700 24:790
1 Reencosto cabeça portátil[?] 5:000
4 Canudos de folha e caixa 4:000
1 Fundo liso 9:500
1 Fechadura de trinco 5:000
20 Vidros dulul[?] :900 18:000
2 Quilos de hipossulfito :400 :800
3 Libras de esperto de 9809c :700 2:100
8 Libras de ácido 2:200 17:600
3 [*] de 40c 1:000
300 G de algodão pólvora 2:080 24:000
3 Quilo de sulfato de ferro 1:000 3:000
1 1/2 Quilo de goma [*] 4:800 7:200
1 Litro de verniz para [*] 5:000

Drogas para [*] 10:000
2:100 8:400

1:879:370

Transporte

[*] 10:000

1 Banheiro grande 15:000

1 Almofariz de vidro 4:000

2 Ampulhetas 4:000

11 Litros de éter 3:600 39:600
11 Litros de álcool 25:900
100 G de pó de sabão

1 Palheto de porcelana
1 Ferro de cortar ovais
1 Copo de developar
1 Copo de graduar de 250

1 Copo de developar em forno de 
lamparina

2 Baldes de zinco
Caixas de massa para retratos

3 [*] de quadro [*] Canneau [*] 4:200 12:600
1 D quadro [*] ovais 4:500 4:500
6 D quadro [*] 4:800 2:400
9 1/2 D quadro [*] 4:800 3:800
5 Glosas de passepartut para [*] 2:500 12:500
8 Envelopes para ferrótipo 1:500 12:000
26 Envelopes para grandes 1:600 41:600
900 9:000
450 6:000

2:102$670

Transporte

1 Máquina americana com 13 
objetivas 390:000

1 Pé de máquina americana 64:000
1 Tesoura fixar para cortar chapas 3:500
2 Passepartut de metal com [*] 34:000 6:000
1 1/3 Grãos de quadro para [*] a 3 3:400 46:600

2:600$830

[...]

S. Paulo, 5 de abril[?] de 1886.
Meu Heller,

Como deves saber, estou hoje vagabundo. Liqui-
dei-o mal e porcamente a fotografia, fazendo leilão 
no qual só vendi os trastes (vendi é um modo de 
dizer pois quase dei-o) ficando com o tudo de foto-
grafia porque os colegas estavam como eu (resolvi 
deixar tudo em casa de meu filho e tomar ar fresco 
na entranha[?] vou à Europa, isto é à Itália e [*] com 
seus escritos desvairam-na e não penso se não em ver 
a Itália. Pretendo embarcar no Nigel por isso a 18 ou 
19 estarei aí para dar um apertado abraço e a todos de 
sua casa. Adeus, lembrança a D. Rosa Júlia e a todos 
de tua casa.

Balanço Geral de Mobília, Máquinas, utensílios, 
drogas etc. Existentes no dia 31 de 10bro de 1885 
a Photographia Americana de Militão Augusto de 
Azevedo a rua da Imperatriz n. 55

A saber

Mobília e Utensílios
Importância de móveis, quadros e utensílios 
concorrentes ao estabelecimento 4:369:900

Fazendas Gerais

1 Tapete 5:000

55 [?] Til de cartão bristol :240 13:320
6 1/2 Mãos de papel albuminado 5:700 36:400

1,250 Quilo de gelatina 4:300 5:300

58 Caixa para [*] :120 6:960
100 Carteiras para [*] :600 6:000
6 Metros de lillo [*] 1:200 7:200
1 1/2 - 2m Resma de papel [*] 6:500 10:000
5 - 6m Resma de papel de seda 5:100 16:830
4200 Cartões Victoria para ferro 9:200 38:640
2700 Cartões bijou 9:200 24:840
4 Pesa sais :800 3:200
250 Gramas de [*] 1:000

174:690
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29 de janeiro de 2016
Estou pensando agora no que levar para testar a 

ideia do novo projeto. Estou tentando diminuir ao 
máximo o peso do equipamento, já que vai tudo em 
uma bicicleta cargueira. Revi minha lista de equi-
pamento pra uma “lista espartana”. É o mínimo que 
preciso levar para fazer as capturas. Não vou fixar em 
campo. Vou apenas enxaguar o revelador e manter o 
colódio úmido aplicando uma camada de glicerina. 
Depois de deixar o excesso de glicerina escorrer, pos-
so guardar a placa exposta na mesma caixa dos vidros 
limpos para transportá-las de volta.

Lista de Itens para Lab Móvel na bicicleta
(para até 5 placas 18 x 24 cm ou 20 x 25 cm)

 − pincel de limpeza e bomba de ar
 − pisseta 100 ml com álcool de cereal
 − pisseta 250 ml com água deionizada
 − papel toalha (2 rolos)
 − saco de lixo 15 l
 − 2 frascos 250 ml com colódio: 1 de aplicação e 

1 de coleta
 − tanque de banho de prata
 − bandeja de revelação (+ grade)
 − luz vermelha + bateria 5v USB
 − jarro 1000 ml para enxague
 − frasco 500 ml com revelador
 − béquer 50 ml para revelador
 − galão 5 l de água limpa
 − galão 5 l para descarte
 − funil

Eu logo percebi a necessidade de ter uma lista de itens, para 
não esquecer nada nas saídas fotográficas, o que aconteceu 
algumas vezes. Havia vários artigos no semanário sobre as 
necessidades de uma excursão fotográfica. Dá pra ver que a 
lista para alguém que fotografava em colódio seco ou calótipo 
seco era menor, pois não incluía os itens de laboratório.

As dificuldades de processar as placas úmidas em campo eram 
diversas e, por vezes, bem específicas. Esse leitor pede que a 
indústria fotográfica desenvolva um suporte que se auto nivele  
para compensar o movimento de sua carroça-laboratório, que 
chacoalha com o movimentos de rabo do cavalo ao espantar 
moscas, dificultando o equilíbro do revelador sobre a placa  
de vidro.

O The Photographic News traz diversas informações sobre 
a prática da fotografia, inclusive acidentes como o narrado 
acima, que leva um fotógrafo à morte por queimadura. O uso 
do colódio traz alguns perigos pela natureza altamente infla-
mável do éter, álcool e nitrocelulose.

2016
24/12/1858 ~ Lista de campo para turistas – Sinopses de processos.

~ The Photographic News, v. 1, p. 191.

31/12/1858 ~ Mesa auto-niveladora.

~ The Photographic News, v. 1, p. 203.

17/09/1858 ~ Um acidente fotográfico.

~ The Photographic News, v. 1, p. 20.

 − frasco 50 ml com éter 75%
 − caixa com vidros (até 7 placas) 18 x 24 cm ou 

20 x 25 cm
 − frasco 100 ml com glicerina (solução)
 − luvas e toalha de mão
 − fita isolante
 − timer e metrônomo
 − câmera 25 x 30 cm, chassi e redutor (18 x 24 ou 

20 x 25 cm)
 − tripé, pano preto, fotômetro
 − lentes. 

Esta é a lista “enxuta” para uma saída fotográfica 
com autonomia de até 5 placas. O limitante é a quan-
tidade de água levada. ◆
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estacionamentos, agitando os braços pra chamar os 
carros pra dentro. Tem também os carros estaciona-
dos em vez da carroça ao fundo em 1862.

Fiz também, nessa mesma saída, uma vista da 
descida da Rua General Carneiro. O negativo não fi-
cou muito bom.

Vamos ver até onde o projeto anda e quais dis-
cussões interessantes podem surgir com o seu andar. 
Estou tentando aproveitar as manhãs de sol para fo-
tografar, mas é um processo lento de criação. Tentarei 
uma saída por semana, pelo menos nesses próximos 
meses. O Maurício me ajudou na assistência nessa 
saída fotográfica e fez algumas imagens de registro. ◆

2 de março de 2016
Refazer é criar?
Na quarta-feira dia 24/2/2016, fiz uma rápida sa-

ída fotográfica pelo Centro de São Paulo. Foram fei-
tas apenas quatro fotos, os primeiros testes da minha 
ideia de projeto fotográfico. Ele ainda não tem nome 
e nem uma direção muito certa. O ponto de partida é 
recriar algumas das vistas feitas por Militão Augusto 
de Azevedo na São Paulo de 1862, assim como já fei-
to inúmeras vezes por outros fotógrafos ao longo dos 
anos. A minha abordagem é recriar as vistas antigas 
na técnica fotográfica que ele usou na época, o nega-
tivo de vidro de placa úmida de colódio.

Acredito que retratar as ruas de hoje com a técni-
ca de 1862 irá gerar uma representação interessante 
da São Paulo atual, uma comparação mais próxima 
(quanto à influência do aparelho fotográfico) com a 
São Paulo antiga. Mas isso é uma suposição e essas 
primeiras imagens e mais algumas, feitas nos ângulos 
próximos aos de Militão irão me mostrar melhor se 
há um caminho interessante a seguir.

Ademais, senão pelo valor artístico, espero que o 
lado técnico também agregue um valor à nossa foto-
grafia brasileira. No pouco que pesquisei sobre Mili-
tão, observei uma carência e certa imprecisão nas ex-
plicações do processo de trabalho com placa úmida. 
Reconheço que talvez a imprecisão não faça muita di-
ferença aos discursos que geralmente são mais antro-
pológicos do que fotográficos. Porém, também não 
atrapalha termos a coisa descrita de uma forma mais 
completa. Acho que existe uma falta mesmo de refe-
rências em português sobre a técnica da placa úmida.

Um outro interesse que se destaca é ver os obje-
tos – os negativos de vidro – e o que isso implica nas 
cópias que Militão produziu. Pelo que entendi, os ne-
gativos originais de vidro usados para a produção das 
cópias dos álbuns originais se perderam. Os negati-
vos de vidro que existem são já reproduções das pági-
nas dos álbuns feitos bem posteriormente por outro 

fotógrafo, já no século 20. Minha pesquisa deve pre-
sumir o tamanho físico das placas originais e fazer as 
cópias em papel nas mesmas escolhas de refilamento 
de Militão. As pessoas poderão ver, mesmo que sen-
do uma recriação, como os negativos de Militão se 
pareciam em sua materialidade.

Um dos negativos que fiz na saída do dia 24/2 é 
da rua Roberto Simonsen no Centro de SP. É uma 
vista próxima à obtida por Militão em 1862, quando 
ainda se chamava Rua do Carmo. Uma diferença im-
portante, que abordarei em minha pesquisa, é que as 
imagens de Militão são sempre refiladas nas bordas. 
Fiz uma cópia em papel salgado que não refilei que 
mostra o negativo inteiro, com as imperfeições das 
bordas.

Os únicos prédios originais que restaram são o 
Solar da Marquesa, o sobrado ao centro e, aparen-
temente, a Casa da Imagem. Bem ao fundo da vis-
ta, no final da rua, é possível ver a parede lateral da 
igreja do Pátio do Colégio nas duas imagens. Porém, 
é sempre bom relembrar que a igreja atual não é a 
original; foi demolida e reconstruída. Na foto atual 
o poste de luz cobre parte da vista e fiquei pensando 
em como resolvê-lo. Eu poderia mover a câmera um 
pouco para a direita e liberar a vista. Fico pensando 
o quanto é bom “limpar o enquadramento” ou se é 
natural deixar os obstáculos modernos atrapalharem 
a vista, que é o que eles fazem mesmo. Também, mais 
à direita; eu ficaria na rua e, numa quarta-feira, ela é 
bem movimentada. Preciso ver se consigo atrapalhar 
o trânsito por alguns minutos sem ninguém querer 
passar o carro por cima da câmera.

Gosto de ver como o longo tempo de exposição 
– 12 segundos – faz os carros da rua não aparece-
rem e algumas pessoas ficarem borradas ou nem se-
rem registradas. Ficou parecendo uma rua tão calma 
quanto em 1862? As duas fotos possuem pessoas in-
definidas. Não sei quem são as de 1862 mas já dei-
xo registrado que as de hoje são os funcionários dos 

S. Paulo, 14 de 10bro de 1886.
Sr. Paulo Wilkens

Remeto-lhe uma coleção de vistas ultimamente 
tiradas. Mando-lhe uma de cada uma porque não sei 
se terá venda aí. Estou tirando mais de outros pon-
tos e edifícios. Se tiverem vendas as que lhe mando 
agora, mandar-lhe-ei das outras. As cópias pequenas 
não tem tido procura? Sinto bastante. Vai a nota das 
vistas que vendeu a mil e quinhentos cada uma. É 
bom tomar nota do número para poder pedir caso 
se venda.

Militão começa a fazer novas vistas da cidade que, acredito, o 
levarão a ter a ideia de fazer o álbum.

S. Paulo, 17 de 10bro de 1886.
Srs. Guimarães & Ferdinando

Ao nosso bom amigo o sr. Azevedo abria o espe-
cial obséquio de ser o portador do pacote contendo 
as cópias que me pede, e de algumas vistas desta Ci-
dade. Estou tirando outras vistas de edifícios e ar-
rabaldes, as quais lhe mandarei se as que vão agora 
tiverem saída, escrevendo-me V[*] que as vendas[?]. 
Recomendo-lhes tomarem nota do n. da chapa que 
está nas costas das vistas p[?] por ele [*] o pedido. 
Vão dois passepartuts para retratos finados as quais 
aqui tem alguma venda.

Rua do Carmo, 1862; de Militão Augusto 
de Azevedo. Esta é uma reprodução 
(invertida digitalmente) do negativo 
de vidro feito por Aurélio Becherini 
entre 1914 e 1915, para reproduzir um 
original de albúmen de um exemplar 
de um álbum comparativo. A dimensão 
aproximada deve ser de 16 x 23 cm, que 
é a média das fotografias originais dos 
álbuns do Militão.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 109.

Deixando escorrer o excesso de glicerina no 
rack da bicicleta antes de guardá-lo na caixa de 
transporte.

O laboratório montado na bicicleta e a câmera 
sobre o tripé coberta com um pano opaco 
durante a saída de 24/2/2016.

Cobrindo o negativo revelado com glicerina 
para mantê-lo úmido até a volta ao laboratório.
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Páginas anteriores  
Esquerda: negativo de colódio, 20 x 25 cm, resultante da exposição de 12 segundos. 
Direita: cópia positiva em albúmen, tonalizada com ouro, 20 x 25 cm.

Próxima página  
A mesma cópia anterior em albúmen com o corte similar ao da imagem de 1862 de 
Militão da página 47.
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19 de abril de 2017
Mais de um ano depois da primeira foto feita para 

o meu projeto (ainda sem nome) de conversa com 
a obra de Militão Augusto de Azevedo, consigo sair 
mais uma vez para produzir uma nova imagem.

Ainda sinto que estou apenas ensaiando os pro-
cedimentos e metodologia. Nesse longo hiato, acabei 
ficando ocupado com “todas as outras coisas da vida”, 
mas consegui pensar um pouco sobre ajustes no pro-
jeto. Esta saída serviu para testar algumas coisinhas; 
uma delas foi fazer uma captura simultânea em vídeo 
durante o tempo de exposição das imagens, pois sinto 
que não consegui convencer as pessoas de que havia 
muito movimento na rua no momento em que fiz a 
foto da Rua Roberto Simonsen.

A vista que foi escolhida para ser recriada desta 
vez, feita por Militão, é a cidade vista de cima do Pa-
redão do Piques, hoje Rua Xavier de Toledo, em dire-
ção ao Largo São Francisco. Na imagem dele, é pos-
sível ver o obelisco do Largo da Memória e a descida 
para a Ponte do Lorena, que hoje é um acesso para o 
Terminal Bandeira. O Obelisco do Piques ainda esta 
lá e o eixo da rua que vem de baixo da câmera até a 
subida da Rua José Bonifácio também é visível. Aliás, 
o obelisco deve ser um dos monumentos mais anti-
gos da cidade, de 1814.

Fiz três capturas da cena, aproximadamente entre 
12h e 15h de uma quarta-feira comum. A região es-
tava movimentada de gente e carros. Usei uma placa 
de vidro de 20 x 25 cm para depois poder refilar as 
bordas bagunçadas da cópia positiva e ficar com uma 
imagem final com aproximadamente 22 x 14 cm. A 
cena estava ensolarada, mas com algumas áreas de 
sombra. Eu calculei uma exposição com dois pontos 
a mais de luz do que eu usaria para um ambrótipo 
e ainda aumentei um pouco para fazer aparecer um 

pouco mais as áreas de sombra. O tempo de exposi-
ção foi de 15 segundos em f/22.

Das três fotografias que fiz, talvez a segunda seja 
a “melhor” em termos de execução. Somente na ter-
ceira captura, lembrei de fazer a captura simultânea 
em vídeo. Mas a foto saiu com uma mancha que só 
percebi na volta ao laboratório. Eu fiz uma segunda 
revelação ao voltar ao laboratório. Ainda não tive 
tempo de fazer as cópias por contato em papel salga-
do ou albúmen.

A experiência foi válida e acrescentou bastante 
informação para minhas reflexões – desde a saída e 
caminhada carregando os equipamentos e escolhen-
do lugar, ângulo, vendo se a luz deixa ou não eu ter a 
foto que quero.

Uma mudança a ser tentada é uma objetiva dife-
rente, de ângulo mais fechado. A bem da verdade, fui 
vítima do meu esquecimento, já que, na foto que fiz 
um ano antes na Rua Roberto Simonsen, percebi qual 
lente deveria usar. Hoje, usei uma 213mm e devo ten-
tar a 300 mm na próxima.

Uma dificuldade que devo ter nas vistas é a quan-
tidade de árvores cobrindo parte da cena. Curioso 
olhar para a cidade de 1862 e perceber que era uma 
cidade sem muitas árvores. Não sei se pela recente 
urbanização ou por uma busca da sensação de pro-
gresso pela eliminação do “mato”.

Outra dificuldade é o estreitamento da vista da 
cidade. A linha do horizonte se escondeu atrás das 
folhagens e construções. Não vemos mais o Largo São 
Francisco à direita nem a torre de uma igreja à esquer-
da. A cidade não cabe mais neste enquadramento. ◆

2017

À direita: reprodução em tamanho próximo ao real de uma 
página do álbum comparativo do Militão. A vista é da região 
onde hoje há o Largo da Memória e o Terminal Bandeira.

É uma discussão sobre o uso das duas palavras para as foto-
grafias em 3D. O jornal diz que o sufixo grafia diz respeito a 
técnica/processo ou instrumento, e o sufixo grama diz respeito 
a um resultado.

Assim, estereografia é o processo que produz um estereograma, 
o resultado, a imagem final a ser colocada no visor. Da mesma 
forma, a telegrafia é o agente e o telegrama o resultado, a 
mensagem que efetivamente lemos.

Por sua vez, o termo fotografia também deveria se referir 
apenas ao processo/técnica e não ao resultado. A imagem final 
que olhamos deveria se chamar fotograma. Mas o autor do 
artigo admite que a palavra fotografia já estava também muito 
estabelecida para o objeto final para mudar seu uso.

26/11/1858 ~ Estereografia x Estereograma.

~ The Photographic News, v. 1, p. 142.
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Sequência de quadros, da esquerda para a direita e de cima para baixo, retirados do vídeo capturado ao mesmo tempo que o negativo a seguir. 
Os dezoito quadros representam os 15 segundos da exposição do negativo de colódio.
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Páginas anteriores  
Esquerda: negativo de colódio, 20 x 25 cm, resultante da exposição de 15 segundos. 
Direita: inversão digital do negativo.

Próxima página  
A mesma inversão digital anterior com o corte similar ao da imagem de 1862 de 
Militão da página 53.
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Junto ao avanço dos processos fotográficos, há também o 
desenvolvimento do que achamos das fotografias. Ler as 
críticas fotográficas feitas ao longo do tempo pode comple-
mentar, com as considerações necessárias, o entendimento 
da produção de uma época, e o que se almejava como criação 
artística e técnica. 

Neste trecho de um artigo lido no encontro anual do The 
British Association for the Advancement of Science, o Sr. Lyndon 
Smith faz suas considerações “sobre a escolha dos assuntos na 
fotografia”. Segundo ele, a fotografia estava começando a se 
separar da execução “mecânica” e científica para, nas mão dos 
artistas, seguir por um caminho mais interessante. Ele destaca 
o formato padrão que estava estabelecido na fotografia de 
arquitetura e paisagens, quanto ao enquadramento e posicio-
namento da luz. Os fotógrafos que conseguissem se desprender 
dos padrões conseguiriam resultados mais artísticos. 

Segundo o texto, a fotografia, em seu estado atual, ainda 
deveria deixar alguns assuntos para a pintura. Mesmo dentro 
da fotografia, cada tipo de assunto poderia ser melhor regis-
trado em processos específicos. 

8/10/1858 ~ Sobre a escolha de assuntos na fotografia.

~ The Photographic News, v. 1, p. 49.

24 de abril de 2017
Fiz hoje uma sessão de retratos com a Simonne. 

Ela faz “modelo vivo” e tem uma disposição incrível 
para segurar poses por um longo tempo, ideal para 
fazer placa úmida. Fiz as fotos para a minha obra da 
exposição “Sorte Revelada”, do meu grupo de estudos. 
Minha ideia é brincar com a característica única do 
ambrótipo de ser transparente e negativo sob fundo 
claro e se tornar positivo com um fundo escuro. Fiz 
dois grupos de fotos, 5 ambrótipos em vidro escuro 
compondo o corpo inteiro dela e 5 em fundo transpa-
rente fechado em detalhes do corpo, fotografados um 
a um. Foi um vaivém intenso ao laboratório. Quero 
montar as imagens como um móbile para elas fica-
rem se recompondo com o movimento e as imagens 
em vidro transparente se tornarem positivas toda vez 
que se alinharem ao verso escuro das outras fotos.

Aproveitando a presença dela, fiz também um re-
trato em ambrótipo 20 x 25 cm de seu perfil. Iluminei 
apenas com uma caixa de luz, o que deu uma luz bem 
contrastada. A última foto da sessão foi um negativo 
de corpo inteiro. Deste eu fiz mais uma revelação, o 
que o deixou bem denso. Quero usá-lo para uma có-
pia em papel salgado.

Sinto que, mesmo a técnica remetendo a uma fo-
tografia antiga, é perceptível que a composição e ilu-
minação são de alguém “de hoje”. ◆

À esquerda: ambrótipo 20 x 25 cm.

Acima: móbile composto de 5 ambrótipos em vidro claro 5 x 11 cm e 
5 ambrótipos em vidro escuro 5 x 11 cm.
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Placa XIV. A Escada.

Retratos de pessoas vivas e grupos de figuras constituem um dos temas 
mais atraentes da fotografia, e espero apresentar alguns deles ao leitor no 
decorrer do presente trabalho.

Quando o sol brilha, pequenos retratos podem ser obtidos pelo meu 
processo em um ou dois segundos, mas grandes retratos requerem um 
tempo um pouco mais longo. Quando o tempo está escuro e nublado, 
um aumento correspondente é necessário, e uma maior exigência é 
feita sobre a paciência do retratado. Grupos de figuras não levam mais 
tempo para serem obtidos do que as figuras individuais exigiriam, uma 
vez que a Câmera os retrata todos de uma vez, por mais numerosos que 
sejam: mas no momento não podemos ter sucesso neste ramo da arte 
sem alguma combinação e arranjo prévio. Se avançarmos para a cidade 
e tentarmos tirar uma foto da multidão em movimento, falharemos, pois 
em uma pequena fração de segundo eles mudam de posição a ponto de 
destruir a nitidez da representação. Mas quando um grupo de pessoas 
foi artisticamente organizado e treinado por um pouco de prática para 
manter uma imobilidade absoluta por alguns segundos de tempo, 
imagens muito agradáveis   são facilmente obtidas. Tenho observado 
que os grupos familiares são favoritos especiais: e os mesmos cinco ou 
seis indivíduos podem ser combinados em tantas atitudes variadas, a 
ponto de dar muito interesse e um grande ar de realidade a uma série 
de tais imagens. Qual não seria o valor para nossa Nobreza Inglesa de 
tal registro de seus ancestrais que viveram um século atrás? Em quão 
pequena parte de suas galerias de pinturas de família eles podem real-
mente confiar! 
(The Pencil of Nature, de Fox Talbot, tradução nossa.)

Em 1844, o inglês Henry Fox Talbot já havia aper-
feiçoado seu sistema de negativo de papel – o calótipo 
– e sua cópia positiva em papel salgado, a ponto de 
produzir ótimas imagens capturadas em câmera. Os 
tempos de exposição eram um pouco extensos, mas 
já permitiam bons retratos posados e vistas gerais. 
Naquele ano, ele publica o primeiro fascículo de seu 
The Pencil of Nature (“O Lápis da Natureza”), com 
seis fotografias capturadas em calótipo, impressas 
em papel salgado, e textos (com trechos que traduzo 
livremente aqui). A publicação é considerada o pri-
meiro livro da história com fotografias capturadas 
com câmera.

Nesse e nos fascículos seguintes, Talbot explora as 
possibilidades de uso prático de sua invenção e suas 
vantagens sobre outros métodos de registro visual em 
diversos contextos. A cada par de páginas opostas, 
ele incluiu uma imagem fotográfica em papel salgado 
com o título de Plate (“Placa”), com um número se-
quencial e um texto explicando as vantagens do uso 
de seu método fotográfico para a respectiva imagem. 
Algumas das explicações podem soar óbvias para um 
fotógrafo atual, mas, naquela época, vindo de um 
conhecimento da pintura e desenho, o aparelho fo-
tográfico era ainda desconhecido e nem um pouco 
óbvio. As características intrínsecas da fotografia são 
explicadas sem o uso dos jargões técnicos que temos 
hoje, mas podem ser reconhecidas no texto de Talbot.

Um exemplo é a Placa XIV – A Escada – onde se 
veem três pessoas posadas em uma cena com uma es-
cada. No segundo parágrafo, as primeiras frases expli-

cam questões básicas de fotometria. A frase seguinte é 
interessante, em que ele diz que leva o mesmo tempo 
pra fazer uma foto de uma pessoa ou de um grupo 
de pessoas. Para nós, é claro que tanto faz a quanti-
dade de gente na foto, mas, para pintura, cada pes-
soa a mais é mais tempo de trabalho. Talbot reforça 
que para aquele momento, era preciso posar cuida-
dosamente as pessoas, implicando que ainda não era 
possível fotos casuais de grupos. Seria necessário que 
o processo exigisse menos tempo de exposição para 
isso. Por esse motivo, ele comenta em seguida que, na 
cidade, o registro da multidão é impossível devido à 
movimentação delas durante o tempo de exposição. 
Tal efeito ainda acontece na placa úmida de colódio, 
um aparente esvaziamento da cidade, por não conse-
guir registrar com clareza as pessoas em movimento 
no quadro. Sobre isso, William Crawford comenta no  
seu livro The Keepers of Light que para se registrar as 
pessoas na cidade com placa úmida costumava-se ali-
nhar a visão da câmera paralelamente à rua, pois as-
sim elas ficavam mais tempo em quadro e com menos 
deslocamento lateral. Mesmo assim, não apareciam  
muitas delas.

No texto da Placa VIII – Uma Cena em uma Bi-
blioteca – Talbot levanta a possibilidade de, devido 
ao calótipo ser sensível ao raios invisíveis do ultra-
violeta, no futuro ele poderia fotografar uma sala es-
cura e ainda assim registrar seu interior se ele fosse 
iluminado por raios UV. Ele deixa claro que a câmera 
não imita a visão humana, e sim vê outra coisa. Con-
clui que “para usar uma metáfora que já empregamos, 
o olho da câmera veria claramente onde o olho hu-
mano não encontraria nada além da escuridão.”.

Talvez a característica principal que Talbot queria 
demonstrar é a reprodutibilidade da matriz em várias 
cópias idênticas, por isso a apresentação como uma 
publicação em livro, suporte em que o leitor da época 
não esperaria ver ilustrações que não fossem gravu-
ras. Em sua introdução, ele destaca que:

as placas desta obra foram obtidas pela mera 
ação da Luz sobre papel sensível. Elas foram forma-
das ou representadas apenas por meios óticos e quí-
micos, e sem a ajuda de ninguém familiarizado com 
a arte do desenho. 

Curiosamente, ele admite que há uma variação de 
cor nas cópias devido às variáveis inevitáveis em um 
processo químico, e explica ainda na introdução:

Essas tonalidades, no entanto, poderiam sem 
dúvida ser trazidas mais perto da uniformidade, se 
qualquer grande vantagem parecesse provável de re-
sultar: mas, várias pessoas de gosto tendo sido con-
sultadas sobre o ponto – ou seja, qual tonalidade em 
geral merecia preferência –, verificou-se que suas 
opiniões não ofereciam nada que se aproximasse 
da unanimidade, e portanto, como o processo nos 
apresenta espontaneamente uma variedade de tons 
de cor, julgou-se melhor admitir o que parecia agra-
dável aos olhos, sem almejar uma uniformidade di-
ficilmente atingível.

A intenção inicial de Talbot era que O Lápis da 
Natureza tivesse 10 a 12 fascículos com 5 imagens 
cada. Porém, as vendas não foram como esperadas e 
foram feitos 6 fascículos até abril de 1846, com o total 
de 24 fotos. Mesmo assim, a empreitada foi homérica. 
Existe o registro que foram vendidos 463 exempla-
res dos dois primeiros fascículos, em que haviam 6 
e 7 fotos, respectivamente. Ou seja, só isso dá 6.019 
cópias feitas uma a uma por exposição ao sol, sem 
contar as muitas cópias que deram errado. São 230 
cópias boas de cada negativo, feitas por milhares de 
passos distintos. 

Essa operação pode ter forçado o “Reading Esta-
blishment”, local que produzia as cópias de Talbot, a 
apressar o processamento, e muitas das cópias aca-
baram esmaecendo prematuramente. Talbot fez mais 

duas publicações de grande porte; o Sun Pictures in 
Scotland (1845), em menor número e feito de forma 
mais controlada, foi um sucesso. A outra foi em 1846, 
quando Talbot decide distribuir uma cópia em papel 
salgado em cada um dos 6.000 exemplares do jornal 
The Art-Union. Ele queria mostrar, de forma popular, 
a fotografia para o maior número de pessoas. O es-
forço, porém, se mostrou um “tiro no pé” financeiro 
e de reputação, pois as cópias feitas mais uma vez na 
pressa acabaram por serem mal processadas e logo  
esmaeceram, dando uma má fama ao processo.

No álbum do Militão, não há registros claros das 
dificuldades de sua produção, mas o processo do pa-
pel de albúmen é muito similar ao do papel salgado. 
Com cerca de 60 imagens por álbum, é de se ima-
ginar o grande esforço exigido, mesmo não estando 
claro quantos exemplares foram produzidos. Os albú-
mens dos 4 exemplares do álbum que consultei estão 
todos esmaecidos em maior ou menor grau. É possí-
vel que seja também por conta do material usado nas 
páginas e adesivo onde os albúmens são fixados, mas 
é também de se imaginar algum descuido de pro-
cessamento pela intensidade da produção. Até por-
que as cópias não estão esmaecidas de forma igual, 
indicando que alguns problemas provavelmente são 
da própria cópia. Não achei registro se ele trabalhava 
sozinho ou com algum ajudante. A grande quanti-
dade de cópias pode explicar a variação de negativos 
para uma mesma cena em exemplares diferentes, pois 
fazer mais do que uma cópia ao mesmo tempo para 
uma cena, agilizaria a produção. Também existe a si-
tuação inversa. Há ao menos uma imagem do álbum 
do Militão que em alguns exemplares aparece inteira 
e em outro com um canto superior totalmente negro, 
indicando que em algum momento o negativo que-
brou e ele teve que continuar imprimindo com ele 
por falta de uma cena equivalente.

O Lápis da Natureza
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~ The Photographic News, v. 2, p. 172 (trecho). 

Em 1859 acontece uma guerra entre a França e a 
Áustria na península italiana. Neste período, o Photo-
graphic News publica a série Photography at the seat 
of war, com diversas narrativas escritas por fotógrafos 
que foram para a região cobrir os eventos. Escolhi 
duas narrativas que trazem por meio das experiências 
dos fotógrafos, informações sobre suas relações com a 
fotografia, as dificuldades do trabalho, a relação com 
o contexto e outras pessoas, como soldados, e os civis 
em duras situações por conta da guerra.

O primeiro texto é um artigo do jornal francês La 
Lumière e deixa claro que grandes nomes da foto-
grafia se deslocaram para o campo de guerra. Nadar 
é chamado para ajudar, possivelmente com suas 
fotografias aéreas, alunos de Niépce cobrem o avanço 
das tropas e Disdéri faz retratos dos soldados. É com 
Disdéri que um soldado que tem seu retrato feito pelo 
fotógrafo fica confuso com sua imagem atual, sem 
uma mão que foi perdida em batalha, e a fotografia 
feita quando ainda estava com as duas mãos.

O segundo texto é uma narrativa em primeira pessoa 
do fotógrafo inglês J. L., que vai para a Itália para 
fotografar “campos de batalha e cercos”. Além de 
falar sobre a sua impressão do cenário da guerra, ele 
comenta bastante suas escolhas e dificuldades com  
a fotografia. 

Nestes trechos do texto, ele cita como transportou 
o equipamento às costas de uma mula (evitando 
montar também por pena do peso), comenta que 
deixou de fotografar todo um trecho da viagem não 
por falta de assunto ou problema técnico, mas apenas 
porque seria muito trabalho desmontar e remontar os 
equipamentos na mula. O equipamento interferindo 
no que ele escolhe para registrar.

Sobre fotografar em processos de colódio seco, como 
o Taupenot e o Forthergil, ou com o colódio úmido: 
ele não confiava nos processos secos tanto quanto no 
úmido para cenas importantes que não poderia errar. 
Soma-se a isso o fato de o colódio úmido ser muito 
mais rápido que o seco, uma vantagem em situações 
que a exposição tem que ser curta. 

No último trecho é interessante que ele considera 
importante fotografar o campo de batalha para as 
pessoas no futuro pensarem com mais razão sobre o 
assunto. Entre manipulações e agendas honestas ou 
obscuras, a fotografia manteve até hoje esse papel de 
relato para o público distante ter sua opinião influen-
ciada pela informação visual.

17/6/1859 ~ Fotografia na zona de guerra. 24/6/1859 ~ Fotografia na zona de guerra.

~ The Photographic News, v. 2, p. 183-185 (trechos).

5 de outubro de 2017 
(Caraguatatuba, SP)

Neste dia na praia, resolvi testar se eu poderia não 
levar o laboratório para fazer uma foto em um costão 
(foto abaixo). Preparei a placa no laboratório móvel, 
montado na casa, e levei correndo somente a câmera 
e placa para a praia com a ajuda da Simone. Até voltar 
ao laboratório levou um pouco mais de 30 minutos, 
sob forte calor. É possível ver muitas manchas e uma 
falta de densidade e contraste pela super exposição 
(que força a não revelar tanto). Porém, creio que em 
mais uma tentativa, ajustando os químicos e exposi-
ção, talvez fosse possível fazer um negativo melhor. 
Mas ví que tem alguns problemas no chassi e não va-
leria a pena refazer agora.

À esquerda, uma inversão digital do negativo para visualizar 
melhor a cena. O negativo abaixo, à esquerda, está sendo 
visualizado contra o céu logo após o processamento.
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17 de outubro de 2017  
(Gonçalves, MG)

Com o laboratório montado na varanda do nosso 
chalé (foto abaixo), que tem a altura exata para que 
eu fique em pé no solo mais baixo, tenho fotografado 
o entorno até onde dá pra ir a pé e voltar a tempo de 
processar. Tem uns campos, muita árvore e uma sim-
pática vista da encosta lateral, onde fica um balanço 
fotogênico. 

Trouxe a câmera 25 x 30 cm com algumas lentes 
para ficar praticando fazer ambrótipos e negativos.

Trouxe o colódio que tenho desenvolvido com a 
empresa do Felipe. Tenho achado um pouco grosso 
e “estriado”. Pode indicar uma quantidade excessiva 
de água na fórmula. Vou ter que ver de afinar isso 
com ele.

Enquanto a Simone se concentra em seu mestra-
do, eu fico do lado de fora, limpando placas, fotogra-
fando, fixando, lavando placas e arrumando o mate-
rial, de modo alternado. ◆

Ambrótipo, 25x25 cm.

Essa imagem é boa pra ilustrar o “círculo de imagem ou projeção” de 
uma lente fotográfica. Neste caso, a placa fotográfica é bem maior que a 
imagem que a lente projeta, por isso a vinheta nos extremos.

As bordas das lentes sempre são piores que o centro, por isso o 
fotógrafo compunha centralmente e usava um tamanho de placa bem 
menor que o circulo de imagem

Nessa lente em especial, uma Petzval, o efeito é tão característico que 
recentemente passou-se a usar a lente de “forma errada”, incluindo 
propositadamente as bordas distorcidas por gosto estético. 

Negativo de colódio,  
25 x 30 cm. Inversão digital.

Lente Rodenstock 
Apo-Ronar 300 mm 1:9,  
de construção mais recente. 

O circulo de imagem 
da lente consegue quase 
cobrir a placa toda. Ainda é 
possível ver distorções nas 
bordas, principalmente na 
parte inferior, porém, se 
fizesse o mesmo corte da 
imagem anterior, ficaria  
praticamente “limpa”.

A lente “Petzval” é uma personagem importante do início da fotografia. 
Foi a primeira lente fotográfica rápida, e permitiu que os retratos em 
daguerreótipo fossem possíveis. O projeto bem luminoso acabou 
sacrificando a nitidez das bordas. Era indicada apenas para retratos 
com uma composição bem central, para restringir à região boa da lente. 
Duas características eram o sistema de foco de pinhão e cremalheira, 
necessário para as primeiras câmeras de corpo rígido mas um pouco 
inútil nos modelos de corpo ajustável seguintes, e o sistema de ajuste de 
diafragma pela troca de lâminas com os diâmetros perfurados, conhe-
cidos como Waterhouse stops.

A minha Petzval é uma francesa Derogy que deve ser do meio do 
século 19. Não a achei em catálogos. Empiricamente, creio ser algo 
próximo de uma 230 mm f/4 para até meia-placa. Eu fiz os diafragmas 
de papel com f/5.6, f/8 e f/11. Eram pra ser temporários, mas os uso até 
hoje. Estão bem amassados, coitados.



6968

~ The Photographic News, v. 1, p. 82.

Esta é uma versão aprimorada da câmera de Archer, mas não dobrável. 
(Ures Dictionary of Arts, Manufactures, and Mines; Robert Hunt, 1864, p. 
922. A mesma gravura aparece também em Manual of Photography,  do 
mesmo autor, em 1854.)

Aos Filhos do Sol.
O inventor do colódio faleceu, deixando sua in-
venção sem patente, para enriquecer milhares, 
e sua família sem posses para a batalha da vida. 
Agora, espera-se que o fotógrafo seja quase tão 
sensível quanto o colódio com o qual o Sr. Ar-
cher o ajudou. Um depósito de prata é requerido 
(ouro serve), e certas faces, agora na câmara es-
cura, irão se iluminar maravilhosamente, com 
um efeito nunca antes igualado pela fotografia. 
Um respeitável ancião escreve que a estátua da 
Fortitude era a única admitida no Templo do 
Sol. Em vez disso, vocês, fotógrafos, coloquem a 
Gratidão em seus pequenos templos do Sol en-
vidraçados, e sacrifiquem, de acordo com suas 
possibilidades, em memória do benfeitor que 
deu a vocês a divindade como um deus domés-
tico. Agora, respostas não podem ser negativas.

(Punch, or the London Charivari; 13 de Junho 
1857, p. 242. Tradução nossa.)

Este é um dos muitos textos tratando sobre a quantidade 
de água a ser levada em uma excursão em placa úmida. É 
preciso bastante água para processar as placas inteiramente, 
e água pesa e vaza. A estratégia para saídas curtas era levar 
água suficiente para interromper a revelação da placa e tentar 
manter o colódio úmido até a volta para o laboratório, onde 
ela poderia ser fixada e lavada. O interessante deste relato é o 
uso da câmera laboratório dobrável desenvolvida e vendida 
por F. Scott Archer, o inventor do processo da placa úmida. O 
leitor relata processar 8 a 12 “placas inteiras” e mais 12 nega-
tivos de estereoscopia usando apenas o tanque de água que a 
câmera possuía, um pouco menos de 500 ml. Neste caso, ele 
apenas guardava as placas reveladas em uma caixa também 
feita por Archer em que elas ficavam tão próximas, sem se 
tocar, que mantinha a umidade do colódio até o final do dia.

Existe um exemplar original de 1853 da câmera do Archer no 
acervo do Museu Victoria and Albert em Londres. É possível 
ver, no veludo esgarçado de suas mangas, um forro interno 
em tecido amarelo, comumente usado na época como filtro 
de luz, para evitar velar a placa sensibilizada. Aparente-
mente, ela foi a primeira câmera laboratório a ser patenteada 
e comercializada, em fevereiro de 1854, mas já havia sido 
apresentada em abril de 1853. Pela descrição do próprio 
Archer em seu manual The Collodion Process on Glass (1854) 
a operação da câmera era muito similar, e provavelmente ela 
é sua ancestral primária, às câmeras laboratório de praça, que 
no Brasil ganharam o apelido de “lambe-lambe”. Não encon-
trei uma ilustração do interior da câmera original, mas existe 
a gravura de uma versão posterior na qual é possível reco-
nhecer, em suas partes, soluções adotadas até recentemente. 

Um método de manter as placas reveladas úmidas até serem 
levadas de volta ao laboratório para serem finalizadas, e assim 
deslocar menos água para o campo, é aplicar algum líquido 
umectante sobre o colódio úmido. Neste texto, o autor usa um 
xarope de açúcar e mel. Dá pra usar até cerveja. Eu costumo 
usar uma solução de glicerina.

Esse fotógrafo usa o próprio tripé da camera como tenda, 
jogando um tecido opaco em volta e sentando-se sobre a 
caixa de químicos. Deve ser desconfortável, mas talvez valha a 
conveniência de não carregar uma outra estrutura.

Inventor do Colódio Úmido
O inglês Frederick Scott Archer (1813-1857) pu-

blicou na edição de março de 1851 do The Chemist 
seu artigo On the use of collodion on Photography, em 
que descreve um método prático de usar o colódio 
ainda úmido para prender os sais de prata na super-
fície do vidro e fazer matrizes fotográficas negativas 
sem a textura de papel intrínseca aos calótipos. Ar-
cher não patenteia seu processo e ele fica disponível 
para o uso livre de qualquer um. Com seu custo baixo 
e maior sensibilidade (que o calótipo), o processo é 
rapidamente adotado por praticamente todos os pro-
fissionais e amadores, e se torna o principal processo 
fotográfico dos 30 anos seguintes.

Archer faleceu praticamente falido, deixando es-
posa e três filhas. A comunidade logo se organizou 
para montar um fundo e oferecer uma pensão para 
a família. Um dos pedidos de “passar o chapéu” é a 
nota a seguir, publicada em um jornal:

Reprodução de 
original em papel de 
albúmen (22 x 17 cm)
a partir de negativo 
de placa úmida de 
colódio. O negativo 
e a cópia são feitos 
pelo próprio Frederick 
Scott Archer. Pode ser 
que tenha sido feita 
com sua câmera, que 
aceitava esse tamanho 
de placa. Pertence à 
coleção particular de 
Scully & Osterman.

8/10/1858 ~ Economizando água na fotografia em campo.

~ The Photographic News, v. 1, p. 56.

Câmera de Archer, 1853.  
The RPS Collection, Victoria and Albert Museum, Londres.

22/10/1858 ~ Economizando água na fotografia em campo.



7170

10 de julho de 2018
Ontem fiz minha primeira tentativa de fazer albú-

men para papel. Pesquisei algumas receitas em ma-
nuais antigos e modernos e, apesar de parecidas na 
ordem geral, elas variam bastante de proporções, in-
gredientes e procedimentos. Sem ter muito com que 
decidir, fui numa receita de um manual moderno. Ela  
tem ácido acético, outras não têm.

Procurei comprar ovos frescos, pois parece que 
é melhor. Umas duas dúzias para separar 500 ml de 
clara. Importante deixar apenas a clara, sem a cala-
za (cordinha branca) e, principalmente, sem nada  
de gema.

Não tenho um batedeira apropriada, então com-
prei apenas uma pá e usei minha furadeira para bater 
as claras em neve. Não sei se é apropriada e se bate 
bem o suficiente, mas fez uma espuma boa. Deixei a 
clara em neve descansar durante a noite, para ela li-
quefazer. Hoje filtrei o liquido e guardei em um fras-
co de vidro. O líquido é o albúmen para cobrir folhas 
de papel. Falam que é para deixar o albúmen “matu-
rar” por uns dias, pois ele fica mais líquido, logo mais 
fácil de aplicar.

Ontem à noite a Simone fez ótimos quindins com 
as gemas que sobraram!

Receita feita de albúmen
clara de ovo   500 ml
ácido acético 28% 2ml
cloreto de amônio 15 g

◆

Quindim!

Nos manuais americanos, às vezes tem uma receita de  
crème brûlée pra aproveitar as gemas. Aqui no Brasil, meus 
amigos sempre falam pra fazer quindim – que, está certo, é 
muito melhor!

2018
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S. Paulo, 21 de janeiro de 1887
Sr. A. L. Garraux (Paris)

Rogo-lhe o obséquio de me remeter o mais de-
pressa possível a encomenda constando de nota 
junta. Estou fazendo um trabalho que julgo ser muito 
importante mas talvez pouco rendoso. É um álbum 
comparativo de S. Paulo antigo e moderno. Tenho os 
clichês de 1862 e estou fazendo os comparativos atu-
ais. Este trabalho e tiragem podem levar dois meses 
por isso espero em sua atividade que a encomenda 
esteja aqui o mais breve possível. Não lhe mandarei 
fazer a impressão e os álbuns aí porque depende da 
colação das vistas nas folhas, o que não se pode fazer 
senão depois dos clichês tirados. Se for feliz manda-
rei fazer a segunda edição aí. Os álbuns devem ter de 
60 a 70 vistas e seu preço não excederá nunca 50$000 
se quiser encarregar-se de arranjar algumas assina-
turas darei à casa uma comissão razoável. O papel 
albuminado que nos mandou ultimamente é bem or-
dinário. É possível que lhe dessem papel inferior que 
ordinariamente custa 60F a resma. Se esse fabricante 
(Schaeffner) não lhe inspirar confiança VS comprar 
a outro. Jarin Jeune por exemplo tem mandado bom 
papel ter o defeito na grossura que é fino demais o de 
8 K. Os vidros brancos de Ruinet[?] por experiência. 
As [*] de papel de seda que vai a amostra de se es-
pessa na altura e não comprimento, isto que ser assim 
☐, e não assim ☐.

Se funis dificultam a embalagem ou tornar mais 
cara a que o sebo pode não as mandar.

NOTA
60 kg de hipossulfito de sódio (em barra)
1 kg de nitrato de prata (cristalizado)
1 kg de nitrato fundido para impressão[?]
6 dúzias de chapas de gelatina 18x24 Darval
1 dúzia de verres[?] blancs 1ª claire radés prepa-

rados para Quinet
12 idem de verres[?] dancis

12 idem de verres[?] apales
2 esquadros de vidros grosso 21x27
2 réguas de vidro grosso 30
*6 funis de vidro grosso para 125g
6 funis de vidro grosso para 1000g
6 funis de vidro grosso para 1500g
3 couvelles de cartão [*] de 45c x 33
3 couvelles de cartão [*] de 37c x 41
*2 crachets de vidro 40c raso
1/2 resma de papel albuminado extra brilhante
2500 [*] de papel de seda de cores azul, branco, 

e as de rosa, verde e amarela que cubra o quarto de 
papel bristol com os dizeres da amostra

1000 folhas de cartão bristol número 1042
6 pincenez nik avez desverres convex com vidro 

convexo os D n. 30
6 idem de n. 12
12 broxas para gomar tudo 5 mil em largura
PS: Nas capas onde tinha as armas da princesa e 

conde d’Eu substitua por armas imperiais
É bom que as drogas venham com os letreiros nu-

merados e não com o nome da droga
A litografia deve ser aumentada em da amostra 

e mais em relação no tamanho da [*] de papel que é 
para cabide 1/4 de cartão Bristol o nome Militão vai 
a [*], S. Paulo que está no [*] podem fazer a m[?] ao 
meu [*] do artista regulando como a de Vermeuil que 
está na carta n. 2031 do livro de amostras de [*]

Depois de considerar montar um álbum com suas vistas 
urbanas, Militão encomenda os insumos para seu projeto, 
dando até uma breve explicação de seu intento. Nessa lista 
é possível reconhecer alguns materiais que estão no álbum 
final, como as folhas de seda coloridas com “os dizeres” da 
mostra, que deve ser o brasão de seu estúdio. Também há 
uma alta quantidade de químicos, como hipossulfito de sódio 
(fixador) e prata, indicando o tamanho da empreitada. A 
quantidade de cartão bristol, que deve ser o usado para as 
páginas, daria para fazer uns 60 álbuns (considerando que 
eles fossem cortados em quatro partes). O pedido de chapas 
de gelatina 18 x 24 cm é o melhor indicador de como foram 
feitas as capturas e matrizes negativas da série de 1887. 
Não há nenhum pedido de material relacionado com placa 
úmida, pois essas matrizes já estavam prontas desde 1862. Ele 
comprava o papel albuminado já pronto, só restando fazer a 
sensibilização antes do uso. O “extra-brilhante” pode indicar 
papéis de duas camadas de albúmen. Sinto falta da compra de 
cloreto de ouro para a tonalização das cópias. Ele já devia ter 
o estoque necessário.

11 de agosto de 2018
Visitei o acervo de iconografia do Museu Paulista 

hoje pela primeira vez. Pedi para ver o álbum do Mi-
litão e descobri que há dois deles no acervo, um deles 
de capa vermelha. Eu achei que eram todos iguais. 
O anterior que vi no acervo da Biblioteca Mario de 
Andrade está em piores condições. Estes estão bem 
restaurados, mas também sofrem com o esmaeci-
mento e amarelamento das fotos em albúmen e da 
degradação das páginas em que as fotos estão cola-
das. Ambos perderam quase todas as folhas de seda 
que intercalam as páginas. Um dos álbuns está sem 
algumas imagens, pois as páginas foram retiradas. 
Será que algum dono anterior as tirou pra botar em 
outro lugar?

Eu passei rapidamente pelos dois álbuns pegando 
algumas medidas das fotos. Não consegui fazer uma 
comparação cuidadosa das imagens em cada um por 
falta de tempo. Preciso voltar com mais tempo! Pena 
que dessa vez não me deixaram registrar as páginas 
interiores, só as capas.

Peguei emprestado a transcrição do Livro Copia-
dor de Cartas para estudá-lo. Esqueci de pedir pra ver 
o original. ◆

S. Paulo, 2 de maio de 1887
Sr. Antônio de Souza Bentim

Recebi sua carta. A proposta que me faz não me 
convém. Quero acabar com a fotografia e tratar de 
outra vida; precisando por consequência produzir o 
material dela a dinheiro. Meti-me em um trabalho de 
vistas daqui (do que estou bem arrependido), o qual 
devo concluir em junho, para de uma vez não traba-
lhar mais em fotografia. Ao menos é essa a intenção 
que faço. Com duzentos e quarenta mil réis V. Senho-
ria pode Ter o material e máquina fazer 800$000 pois 
ninguém lhe poderá vender pelos meus preços, pois 
quero acabar ainda perdendo alguma coisa. Moro a 
rua Boa Vista n. 15.

Mais uma carta de Militão tentando vender itens de seu 
estúdio de fotografia, avisando que irá parar totalmente com 
seu negócio. O trabalho final é o Álbum Comparativo, que 
ele prevê para junho, prazo que será estendido depois. Nesta 
carta ele reforça seu arrependimento na empreitada, que 
devia estar dando mais trabalho que dinheiro. Realmente, 
depois do álbum, não há mais muitas menções de fotografia 
no Livro Copiador.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 111.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 118.
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23 de agosto de 2018
Embora eu tenha feito negativos com duas revela-

ções com sucesso, tenho tentado fazer um bom nega-
tivo só com uma revelação. Ou seja, com a densidade 
certa já de primeira. Os manuais do século 19 dizem 
que o melhor negativo tem a exposição certa e uma 
revelação apenas. Dessa forma, o fotógrafo consegue 
a melhor escala tonal. Se por questão de má ilumina-
ção ou alguma imperícia o negativo não tiver a densi-
dade suficiente, a segunda revelação ou a intensifica-
ção são duas opções de “reparo”. 

Tirei o dia pra tentar achar uma formulação de re-
velador que me permita aumentar a densidade do ne-
gativo sem velar as baixas luzes. Eu diminuí bastante 
a quantidade de sulfato ferroso e aumentei a quanti-
dade de ácido acético e adicionei açúcar branco para 
evitar a revelação de prata não exposta, o véu.

Expus duas placas 4x5˝ da parte externa do ateliê 
com sombras e céu. Usei 1,5 ponto a mais de luz que 
um positivo. Parece ser uma boa exposição. Revela-
ção: adicionei 3 gotas de prata 8% a cerca de 15 ml de 
revelador (+açúcar). A primeira revelei por 1 minuto, 
a segunda por 2. Não parece ter ganho de densida-
de, mas tem uma neutralização da prata. Parece que 
quanto mais longa a revelação mais neutro o tom da 
prata. Pode ser que grãos maiores vão se formando 
e há mais superfície para absorver mais do espectro 
da luz. Talvez seja melhor manter o tom marrom de  
1 minuto para ter mais densidade espectral. Ainda 
não está bom e devo continuar os testes. ◆

As primeiras matrizes negativas, antes das de vidro, foram 
as de papel inventadas por Talbot, chamadas de calótipos. 
O primeiro agente revelador para esses negativos de papel 
foi o ácido gálico. Ele foi substituído por uma versão mais 
forte, o ácido pirogálico, que foi usado também para revelar 
os negativos de colódio em seu início. Em algum momento, 
passou-se a usar o revelador de sulfato ferroso, ou “revelador 
de ferro”, que permitiu às placas serem expostas a menos 
luz – ficaram mais sensíveis, portanto. Também mudaram o 
aspecto do negativo: uma cor mais marrom e um pouco menos 
densa, porém a cor “quente’ aumenta a densidade espectral e 
compensa até certo ponto a menor densidade física.

Dessas três respostas a dúvidas de leitores que foram publi-
cadas juntas, duas falam sobre reveladores para colódio. Curio-
samente, uma recomenda o uso do ácido pirogálico, como era 
usual, e a outra indica a novidade do sulfato ferroso, sem ter 
certeza ainda se era bom recomendá-lo, mas indicando bons 
resultados e menor necessidade de luz para exposição 
das placas.

A terceira resposta comenta os motivos pelos quais negativos 
de colódio seco não eram usados para retratos, apenas  
para paisagens.

17/09/1858 ~ 
Questões sobre o processo do colódio. 
Placas preservadas para o processo positivo. 
Vistas para fotógrafos próximos a Londres.  
– Revelador Negativo.

~ The Photographic News, V. 1, p. 24.
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5 de setembro de 2018
Acho que é minha terceira tentativa de fotografar 

a igreja do Pátio do Colégio. Desta vez fiz placas 18 
x 24 cm com a objetiva de 240 mm. A Diane chegou 
da Austrália ontem e meu cunhado Matt quis, mesmo 
depois de muitas horas de vôo e poucas de descanso, 
me acompanhar nessa saída. Ele vem se interessando 
muito por fotografia e estava curioso com esse jeito 
de fotografar.

Conseguimos montar o laboratório na calçada 
oposta ao Pátio e colocar a câmera ao lado, bem alta, 
quase 2 m de altura. Fiz dois negativos, um por vol-
ta das 13h30 e o segundo já quase às 14h. Tentei en-
quadrar parecido com minha foto de referência, mas 
é claro que a igreja ficaria muito escondida atrás do 
“novo” prédio da direita. Também, sei que a igreja já 
não é mais a mesma, e tem suas diferenças em relação 
ao registro de 1862. 

Pelos livros sobre Militão, eu achava que esta imagem fosse 
de seu Álbum Comparativo. Foi só depois, quando comecei 
a ver os exemplares reais do álbum, que não a encontrei 
em nenhum deles. Esta imagem está num outro álbum 
comparativo feito posteriormente, e não por ele. Depois de 
Militão, vários foram feitos seguindo a mesma lógica, alguns 
incluíndo reproduções de suas imagens. Neste caso, é o 
Album Comparativo da Cidade de S. Paulo – Organizado pelo 
Exmo. Snr. Dr. Washington Luiz Pereira de Souza – Prefeito 
Municipal, que abrange o período de 1862-1916. A autoria 
da foto é atribuída a Militão, porém eu não achei a razão 
dessa conclusão. A fotografia original pode estar em algum 
exemplar que eu não vi, ou ter sido vendida avulsa, como era 
prática de Militão antes de compor o álbum. Ele não colocava 

a autoria em suas imagens, pois achava que não era o caso, 
nem esses álbuns continham essa informação. De qualquer 
forma, considero-a relevante para este estudo.

Ela está no acervo digital da Biblioteca Mario de Andrade, 
em São Paulo. Existe a indicação de tamanho 17 x 23 cm, mas 
não ao que ele se refere. Aqui a imagem foi dessaturada.

É importante notar que o prédio de 1862 não é o mesmo 
que fotografei em 2018 (que está lá hoje). O conjunto foi 
demolido nos anos seguintes ao registro de 1862. O convento 
deu lugar ao Palácio do Governo em 1881 e a igreja ruiu anos 
depois, sendo substituída por uma torre anexa ao palácio. 
A partir de 1954, o novo palácio foi demolido e foi iniciada 
uma reconstrução do prédio antigo no aspecto original, 

S. Paulo, 2 de 9bro de 1886.
Srs. Guimarães & Ferdinando
(Rua do Ouvidor n. 35, Rio de Janeiro)

Devido a obsequiosidade do meu amigo Sr. Por-
tilho envio-lhe pelo mesmo Sr. as cópias e vistas foto-
gráficas. Junto a elas vai um índice do pelo qual VM 
farão seus pedidos pelos números dos clichês. Por 
detrás das cópias estão escritos o preço e o número 
da chapa para o pedido. Tenho muitos clichês, mas 
não tenho pronto muitas cópias, motivo pelo qual 
não as mando e também por não saber se serão de 
fácil venda aí.

Pela nota junto serão V. M. que vão à comissão.
69 cópias importância de 60$000 já deduzidos os 

20% da comissão.
Se você tiver alguma gravura ou fotografia de as-

sunto que parece ser vendável a reprodução pode-me 
confiar para tirar cópia que lucraremos todos. Espero 
suas ordens.

Nessas duas cartas de Militão, é possivel ver como funcio-
nava sua venda de cópias avulsas de vistas, que, pelas datas, 
continuou até depois de fechar seu estúdio de retratos. 
Algumas vistas da serra de Santos a que ele se refere fazem 
parte do acervo do Museu Paulista e são bem bonitas, apesar 
das cópias em albúmen também estarem já bem esmaecidas e 
apresentando deterioração.

As duas cartas trazem algumas informações sobre a relação 
do Militão com a autoria e cópia de fotografias. Na primeira, 
dá a entender que ele copiava obras de outros autores para 
vender, sem problemas. Na segunda carta, ele explica por que 
não assinava com seu nome as suas vistas comerciais. Essas 
práticas podiam ser gerais, e não só dele. Talvez essa postura 
dele (ou de todos) tenha contribuído para seu trabalho ter 
sido usado sem crédito em outras publicações durante muito 
tempo. Também dificulta a atribuição de autoria das imagens 
que ele não usou em seu álbum.

S. Paulo, 11 de fevereiro de 1887
Srs. Guimarães & Ferdinando
(Rua do Ouvidor n. 35)

Estamos de posse de sua carta do 9 do corrente. 
Incluso remeto a carta das fotografias que lhe tenho 
mandar a Comissão. Até esta data a importância, 
como verá em cento e setenta mil reis (170:000). Man-
dei-lhe a ultima carta até 31 de dezembro seguindo 
as fotografias recado seu. Quanto as fotografias não 
vendáveis que quiserem devolver terão a bondade de 
pô-las de parte até que haja portada para os receber. 
Em a m 1ª remessa (2 de 9bro pp). Mandei-lhe oito 
vistas fotográficas dos planos inclinados da serra de 
Santos, (da Estrada de Ferro Inglesa) nessa ocasião 
mandei-lhe em um cartão do tamanho das vistas.

Um index dos n. correspondentes aos títulos das 
fotografias como VM poderão ver de m. carta de 2 
de 9bro pp. Em fotografias de comércio não ponho 
carimbo por achar melhor para a venda ignorar-se 
a procedência; julgo não poder haver conversão por 
todas elas têm o número do clichê e o preço nas cos-
tas. Vai [*] das cópias que lhe mandei não lhe man-
dando o das vistas de estrada de ferro e vistas de SP 
pra Ter [?] e Ter-lhe mandado só algumas muito ven-
dáveis. Não lhe mandei vistas de minas porque não 
os tinha se VM procurarem o index que lhe mandei 
encontrá-lo-ei. Está em um cartão igual ao das vistas. 
Se ainda estiver-o nesse [?] amigo e sr. [?] VM pode-
rão entregar-lhe as fotografias não vendáveis com a 
importância das vendidas.

Se os Srs. Couto, Irmão & Soares que indiquei em 
minha última carta (29 de janeiro) quiserem também 
se encarregarem de remeter por aqui aos Sr. Ozório, 
as fotografias não vendidas terão a bondade de lhes 
entregar. Sem mais a dizer espero suas ordens que é 
com estima.

A captura foi feita em 12 segundos, com f/11 para 
uma luz EV12. O dia estava um pouco nublado, e ao 
longo da saída teve até uns chuviscos.

Juntamos tudo e nos deslocamos para o Largo São 
Francisco para eu registrar o prédio da Faculdade de 
Direito. Montamos a câmera e laboratório em frente 
à Escola de Comércio. Nas fotos de Militão é possi-
vel ver que o prédio em 1862 tinha outra fachada. O 
prédio é o mesmo hoje, porém sucessivas reformas o 
deixaram irreconhecível. Fiquei pensando em como 
enquadrá-lo, pois ele está muito mais alto. Nos pares 
comparativos do Militão, ele reenquadra suas cenas 
recentes para incorporar os novos prédio altos de 2 
ou 3 andares que surgiram. Deviam ser motivo de or-
gulho e seria importante registrar toda sua fachada. 

Eu não podia ir mais pra trás por conta da esco-
la, também não levei uma lente “mais aberta”. Resolvi 
tentar manter o enquadramento de 1862 e deixar a 
fachada atual transbordar do quadro pra mostrar que 
o crescimento da cidade “empurra” o fotógrafo pra 
trás e o estimula a reenquadrá-la. Hoje, pra conseguir 
“enquadrar” a cidade, muitos adotam o drone.

A foto que fiz foi às 16h26 com o céu se fechando. 
A luz mais amena exigiu mais tempo: 24 segundos 
em f/11 para um EV11. Na foto do Militão é possivel 
ver um dia de sol direto, pelo aspecto das sombras. 
Ele poderia ter exposto por uns 3 segundos.

Infelizmente o negativo ficou com uma leve man-
cha no centro, pois o colódio encostou na tampa do 
chassi. Vou trocar meu redutor para um material 
mais resistente, pois ele esta cedendo pela força da 
mola que fica atrás da placa. Logo depois dessa foto, 
começou uma chuva e juntamos tudo correndo e vol-
tamos para o laboratório o mais rápido possível. ◆

como visto nesta foto de 1862, sendo inaugurado em 1979. 
Por ser considerado o local de nascimento da cidade, é de se 
supor que o conjunto do Pátio tenha tido outros aspectos, 
mesmo antes desta foto. Porém, não deve ser coincidência 
que o aspecto escolhido a ser recuperado seja o mesmo dos 
antigos registros fotográficos. Pode ser apenas pela precisão 
do registro fotográfico ser melhor que desenhos ou pinturas, 
ou porque o caráter de monumento histórico tem mais força 
ao ser confundido com o registro fotográfico. O prédio-
cópia é confundido com o original e chancelado pela prova 
fotográfica antiga. A fotografia de 1862 é um registro de um 
referente que some, e a foto depois torna-se o referente do 
novo prédio-cópia, que pode ser novamente referente de 
novas fotos, similares à primeira foto.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 115.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 106.
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Sequência de quadros, da esquerda para a direita e de cima para baixo, retirados do vídeo capturado ao mesmo tempo que o negativo a seguir. 
Os dezoito quadros representam os 12 segundos da exposição do negativo de colódio.
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Páginas anteriores  
Esquerda: negativo de colódio, 18 x 24 cm, resultante da exposição de 12 segundos. 
Direita: cópia positiva em albúmen, tonalizada com ouro, 18 x 24 cm.

Ao lado  
A mesma cópia anterior em albúmen com o corte similar ao da imagem de 1862 de 
Militão da página 76.

Próxima dupla de páginas  
Reprodução do Álbum Comparativo. Militão apresenta o par do conjunto do Largo 
São Francisco em dois momentos: 1862 e 1887. Porém, a reprodução mantém o lado 
direito coberto com a folha de seda que intercala cada par, como proteção.
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Sequência de quadros, da esquerda para a direita e de cima para baixo, retirados do vídeo capturado ao mesmo tempo que o negativo a seguir. 
Os dezoito quadros representam os 24 segundos da exposição do negativo de colódio.
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Páginas anteriores  
Esquerda: negativo de colódio, 18 x 24 cm, resultante da exposição de 24 segundos. 
Direita: cópia positiva em albúmen, tonalizada com ouro, 18 x 24 cm.

Próxima página  
A mesma cópia anterior em albúmen com o corte similar ao da imagem de 1862 de 
Militão da página 84.



Existem muitas lendas sobre as dificuldades de carregar equipamento 
pesado através da China, do Egito (tão quente que os químicos fervem), 
das montanhas do oeste americano e dos campos de batalha ao redor do 
mundo. Mas lá em nosso país também, aquele que deixava sua casa, tinha 
que suportar muito, antes de regressar com uma obra-prima. 

Valentine Blanchard foi um fotógrafo de paisagens extremamente famoso 
na Inglaterra durante os anos 1860; suas fotos de lugares famosos e pré-
dios históricos eram vendidas aos milhares.
Em 1891, ele recordou aos fotógrafos mais jovens de alguns dos proble-
mas rotineiros enfrentados por aqueles que trabalhavam com a placa 
úmida em campo. Seu relato é uma das mais vívidas memórias dos “bons 
tempos” que enchiam a imprensa fotográfica nos anos após a introdução 
da placa seca de gelatina. O texto a seguir é uma síntese do artigo ori-
ginal.1

Vamos retroceder trinta anos, e, usando a imaginação, nos preparar para 
uma curta jornada em busca do pitoresco. Mesmo para fotos em pequenas 
dimensões, os apetrechos assumiam dimensões quase suficientes para en-
cher uma carroça. Todo o trabalho tinha que ser feito em campo, portanto, 
tudo o que fosse necessário para a realização do negativo tinha que ser le-
vado. E ai do fotógrafo descuidado que não fazia a “chamada” conferindo os 
aparatos antes de começar!

Estamos prontos para começar. É um dia tempestuoso no litoral. O dia 
perfeito para grandes efeitos de nuvens e ondas. É preciso encontrar um 
abrigo para montar a tenda porque a lona não resistirá a um vendaval em 
campo aberto. Um longo tempo depois, a tenda está relativamente segura, 
então prosseguimos para organizar as coisas dentro dela. Os diversos frascos 
estão no seu devido lugar. O banho de nitrato de prata é colocado em seu 
recipiente à prova de luz. O tanque de água é colocado ao lado de fora e um 
tubo flexível leva o conteúdo para o interior. Antes de começar, precisamos 
de um reservatório de água bastante generoso. Isso pode significar que a via-
gem de um quilômetro pro mar não dará certo. Lutamos contra as enormes 
pregas do tecido da tenda e conseguimos nos enfiar com segurança lá den-
tro. Os banhos eram caprichosos, nunca sabíamos como iam se comportar. 
Prudentemente, as placas (de vidro) haviam sido cuidadosamente limpas e 
desempoeiradas de antemão, já que o ar está repleto de névoa e maresia. A 
tampa não havia sido expelida da garrafa de colódio durante o sacolejo do 

1 Estes parágrafos são a introdução de Vicki Goldberg ao texto de Blanchard.

caminho até o lugar da ação, então podemos despejar seu conteúdo sobre a 
placa – e às vezes sobre nossas mangas também – e após esperar que o filme 
se prenda adequadamente, a mergulhamos no banho de nitrato. Até agora, 
deu tudo certo. A placa é escorrida com cuidado e inserida no chassi e emer-
gimos quase sufocados do nosso buraco escuro. A câmera está no seu tripé 
e estamos prontos. Nossa jornada é provavelmente descendo um penhasco, 
porque tivemos que buscar abrigo para a tenda um pouco longe da praia. 
Agora, sentimos a força do vendaval e as pernas do tripé devem estar bem 
abertas para manter a câmera firme. Enfocar é difícil porque o veludo prefere 
cobrir a lente em vez da nossa cabeça, mas escolhemos o momento e é feita 
a exposição. Uma dura subida no penhasco nos leva de volta à tenda, onde, 
novamente abrigados, prosseguimos para a revelação e, quem sabe, seremos 
recompensados com um negativo bastante satisfatório.

Será que as vespas foram fotógrafas em algum mundo antigo? O interesse 
pelos procedimentos fotográficos demonstrado por elas é memorável. No 
momento em que a janela amarela da tenda é aberta apenas uma polegada, 
para deixar entrar um sopro de ar fresco ao ofegante trabalhador lá dentro, 
sem dúvida uma dessas espalhafatosas damas pretas-e-amarelas entrará para 
inspecionar os procedimentos. Ela certamente pensa que o fotógrafo é surdo, 
e se aproxima mais da sua orelha do que ele pode suportar. Talvez esteja an-
siosa para dar alguma dica. Sua língua é incômoda e incompreensível, então, 
após algum tempo, ela voa para longe irritada, mas logo dá lugar a outra de 
suas colegas, assim que a janela for aberta novamente.

Apesar de todo o cansaço e irritação, havia prazeres que compensavam. 
Depois de observar e esperar por um determinado fenômeno atmosférico, o 
prazer de escapar do confinamento e do sufoco da tenda e ser recompensado 
pela paciência na forma de um bom negativo, é uma experiência que só co-
nhecem aqueles que trabalhavam nos dias do colódio úmido.

Em Campo com a Placa Úmida
Valentine Blanchard, 1891.

Texto retirado de Photography in Print, de Vicki Goldberg.
Trecho traduzido por Raquel Dommarco Pedrão.

Valentine Banchard - Ventnor, Ilha de Wight, ca 1865. Impressão em albúmen 10 x 5,7 cm.  
(The Patrick Montgomery Collection) 
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11 de novembro de 2018 
(Rochester, NY)

Numa pausa das oficinas que viemos fazer, Simo-
ne e eu conseguimos finalmente visitar a mansão em 
que George Eastman, o fundador da Kodak viveu até 
seu falecimento, em 1932, onde hoje funciona o mu-
seu que leva seu nome. Aliás, interessante a história 
dos seus dias finais, que terminaram com um curto 
bilhete manuscrito: 

to my friends 
My work is done 
why wait? 
GE

(Aos meus amigos. Meu trabalho está feito. Porque 
esperar?)

Em uma das muitas salas havia alguns conjuntos 
de equipamentos separados tematicamente em vitri-
nes. Havia uma de equipamentos para daguerreóti-
pos, uma para placa úmida e outra para os de placa 
seca de gelatina. Foi a primeira vez que vi um con-
junto completo, original da época, dos equipamentos 
básicos para fotografar em colódio. 

Claro que muitos deles eu já havia visto pela in-
ternet, mas é sempre bom ver de perto em todos os 
detalhes. Fico feliz em perceber que tenho consegui-
do contornar a impossibilidade de usar tais equipa-
mentos, construindo os meus próprios ou adaptando 
equipamentos de outras épocas.

Fiz umas fotos para registro, pena que a cúpula de 
vidro deu muito reflexo da sala. ◆

Os equipamentos e utensílios básicos (existem muito mais!) de 
um fotógrafo de placa úmida, da esquerda pra direita: chassi 
para placa úmida, câmera de fole, tanque para banho de prata, 
“mergulhador” para banho de prata, vidro de colodionar (como 

S. Paulo, 5 de julho de 1883.
Sr. A. L. Garraux (Paris),

Inclusa remeto a 2ª via de minha carta de 92 pp. 
Se ainda for tempo rogo mandar-me 4 vidros para 
colodionar. Não me mande vidro com colódio, como 
em um pedido último que me fez. São um vidro [tre-
cho riscado ilegível] para por colódio sem rolhas com 
uma tampa de vidro e colódio [*] não quero amarelo, 
quero de vidro branco. [*] Vidro são para conter 100 
g de colódio. As camisas que pedi são de flanela ou 
de meia de lã o que quero é boa feitura por que ruim 
pra cá há muito.

Militão encomenda algumas vezes o “vidro de colodionar” 
com instruções específicas de ter uma tampa de vidro. 
Parece-me que ele utilizava os vidros tradicionais da época, 
como o exposto no Museu George Eastman.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 67.

diria Militão), caixa para placas de vidro, dois tipos de morsa 
para placas (a da esquerda para aplicar químico, a da direita para 
limpar placas), bandejas, lampião, balança, estante de placas, 
almofariz, frascos de reagente, densímetro, funil e contateira.

Acima, uma antiga garrafa de vidro de aplicar colódio, ou 
“vidro de colodionar” como a chamou Militão em suas 
cartas. A garrafa não precisava ter grande volume pois 
era usada só para aplicar e não para guardar o colódio: o 
operador ia enchendo à medida do necessário. O colódio em 
excesso era recolhido em uma outra garrafa “de coleta”. O 
especial dessas garrafas era o bico aplicador. Em um frasco 
com tampa comum (ou com a rolha que Militão evitava) um 
pouco de colódio acaba secando na borda da boca e pode 
cair na próxima aplicação em uma placa. O pequeno frag-
mento acabava por produzir uma marca no negativo, com a 
aparência de um pequeno cometa. Para evitar isso, o “vidro 
de colodionar” tem um bico aplicador que fica protegido por 
uma tampa de vidro, que se fixa no corpo do frasco.  

O colódio que fica no bico escorre de volta para o frasco e 
não seca na borda do bico, evitando os “cometas”. Esse tipo de 
vidro era chamado de cometless. Como eu não achei ninguém 
para “assoprar” uma garrafa dessa para mim, eu improvisei o 
mesmo sistema com algumas peças industriáis de laboratório 
(acima): um frasco de reagente, uma rolha de borracha (tive 
apenas que aumentar o buraco central e fazer um buraco 
menor para que o colódio entornado no bico voltasse ao 
frasco), uma proveta (da qual cortei a parte superior do bico, 
formando um tubo), uma tampa de rosca que já vem vazada 
e um copo de cachaça para o domo de vidro. Eu costumo 
chamar um de “vidro de aplicação” e o outro, com a tampa de 
rosca comum, de “vidro de coleta”.
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17/06/1859 ~ O mecânico amador.

Os chassis para placa úmida tinham um encaixe especial para 
o vidro encostar o menos possível no quadro de madeira, 
apenas uma pequena parte de cada ponta e a mola fazendo 
pressão no verso (a foto no alto é um original, no museu). 
A razão é evitar que a umidade puxe sujeira do chassi para 
a superfície da imagem, fazendo uma mancha característica 
chamada de oyster por parecer a casca de uma ostra.

O meu chassi, na foto de baixo, é originalmente para placa 
seca de gelatina. Nele, ela fica apoiada, em contato com todo 
o quadro à sua volta. Para diminuir o problema das marcas 
e evitar que a madeira seja danificada pela prata, pintei as 
áreas de contato com uma tinta de poliuretano preta que é 
resistente a químicos e fácil de limpar a cada placa. Eu fiz 
dois redutores (que na foto estão posicionados à frente do 
chassi aberto) para emular o encaixe “flutuante” dos chassis 
apropriados para placa úmida. Um é de acrílico e o outro, de 
madeira pintada com PU.

Os racks para placas de vidro são essenciais ao longo de todo 
o processo, pois você não quer que algo encoste nas faces das 
placas até elas estarem totalmente finalizadas. O da foto no 
alto é um de época, no acervo do Museu George Eastman.

Eu construí alguns como os da foto de baixo, ao longo dos 
anos, por conta da quantidade de alunos nas aulas que dei. 
Eles foram melhorando de aspecto à medida que minha 
habilidade com marcenaria melhorava. O imporante é usar 
para os sulcos uma fresa com uma ponta com ângulo de corte 
um pouco menor que 90°. Acho que o de 60° funcionou bem. 
Este modelo é dobrável, que facilita a guarda e transporte, 
mas existiam também os de forma fixa.

Na foto acima, os equipamentos de época: um tanque vertical para o banho sensibili-
zador de prata (uma caixa de madeira com um tanque de vidro moldado no interior), 
uma caixa de madeira para acondicionar placas de vidro e, na frente, um “mergu-
lhador” para inserir as placas no banho vertical. Ao lado dele está uma morsa para 
segurar placas grandes em alguns passos do processo.

Eu fiz muitas caixas dessas de guardar negativos de vidro, como as da foto acima, à 
direita. Vários tamanhos. As de plástico são para arquivo e as de madeira para saídas 
na rua. Também uso as de plástico sem os trilhos de separação para caber mais. Já são 
muitos vidros!

Os três tanques verticais pretos da foto ao lado são para o banho de prata. O maior, 
para placas 25 x 30 cm, foi o primeiro que fiz, em março de 2014. Tive que aprender 
a “soldar” placas de acrilico para fazer o recipiente interno. No começo, eu protegia a 
madeira só com um impregnante, que não aguentou os químicos. Depois pintei tudo 
com tinta PU preta, mais resistente. O tanque do meio é para placas 20 x 25 cm, que fiz 
em março de 2019 e ficou bem melhor! O menor é para placas 4x5˝. Foi meu primeiro, 
porém é comprado. É feito apenas em acrílico.

O tanque clarinho com uma janela de observação é para o banho fixador. Fiz assim 
para usar em demonstrações da técnica, pois a etapa do fixador é uma das mais inte-
ressantes, quando a imagem aparece com clareza.

Quando em uso, os tanques verticais ficam inclinados para que o lado com colódio da 
placa de vidro fique para cima e não toque na parte interna do tanque.

O jornal abriu uma seção para ensinar a trabalhar com 
diversos materiais para construir equipamentos de apoio para 
fotografia. Neste trecho inicial, ele explica que todo fotógrafo, 
além das habilidades para criar as imagens, necessita ter 
habilidades mecânicas. Era importante conseguir construir as 
soluções para o experimentalismo desta nova ciência. 

Eu não tenho acesso aos equipamentos do século 19, tirando 
algumas lentes. Meu experimentalismo é para o passado, que 
é novo para mim. Eu tenho que entender os equipamentos 
do passado para construir as minhas versões, do zero ou 
adaptando algo. Acabei tendo que aprender a lidar com vidro, 
plásticos, marcenaria, metais, adesivos, tintas e mais algumas 
coisas. Os afazeres do laboratório são intercalados com os da 
oficina de construção e ajustes. Adquiri ferramentas de que  
eu não tinha necessidade até então. Me habituei a buscar 
“partes” prontas nas lojas de produtos industrializados, como 
papelaria, cozinha e bricolagem. Muitas vezes, olho para os 
produtos pela sua forma e material e não pela função pela qual 
ele foi pensado.

~ The Photographic News, v. 2, p. 174.
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Visitei o acervo de equipamentos fotográficos do George 
Eastman Museum, um galpão subterrâneo gigante! Lá tem 
de tudo, desde o início da fotografia até celulares famosos 
pela câmera. Nesta foto estão algumas “cadeiras de pose” para 
retratos. Na frente delas, vários head rests, os apoios de cabeça. 
Eles têm uma base pesada de ferro, uma haste ajustável e uma 
larga ponta de pinça para apoiar a base posterior do crânio. 
O apoio de cabeça é necessário para a pessoa retratada não se 

Fiz dois apoios de cabeça improvisados com pedestais para micro-
fone. Um deles tem uma base pesada de ferro, e o outro tem uma 
base dobrável, sendo mais portátil. A ponta de pinça foi improvisada 
com uma peça em “U” que é usada para pendurar violão na parede.

Os apoios funcionam bem, mas melhor seriam se fossem mais 
pesados. De qualquer forma, não é para o retratado se apoiar total-
mente neles, é só para encostar e ter uma referência da posição.

mexer para os lados e não sair tremida pelo longo tempo de 
exposição, nem para frente e trás e não sair do foco pela limi-
tada profundidade de campo.

Existia também um eye rest, que não vejo nesta foto. Tinha uma 
base similar e haste de altura ajustável, mas com uma bola em 
sua ponta. A bola era o ponto no qual o retratado devia fixar 
seu olhar, pois era comum não olhar diretamente para a lente.

Infelizmente só vimos o estúdio já de noite. Essa foto é 
do arquivo dos Osterman. É possivel ter uma boa ideia 
de como era um estúdio de retrato do século 19 em 
funcionamento. São muitos os detalhes. A cadeira sobre 
a medalha central do tapete indicando o local certo, os 
apoios de cabeça, o “vidro de colodionar” sobre a mesa,  

a cor do fundo móvel, um ampliador solar no canto 
direito, a câmera próxima às cordas de ajustes das 
cortinas, para modelar a luz enquanto se olha o despolido. 
A cortina preta no lado esquerdo, no primeiro plano, é 
onde fica o laboratório de apoio.

12 de novembro de 2018 
(Rochester, NY) 

Fomos convidados para jantar na residência de 
France Scully Osterman e Mark Osterman. Ambos 
são pesquisadores de processos fotográficos e tam-
bém têm trabalhos autorais muito bons. A casa fica 
perto do museu, um sobrado cheio de objetos foto-
gráficos bem escolhidos decorando a sala, e mais um 
tanto de outras tecnologias antigas, como um tocador 
de cilíndros fonográficos de cera. Um porão enorme 
abriga o laboratório principal. Lá encontrei na parede 
um desenho de Mark explicando a “re-revelação” que 
tenho tentado usar.

Porém, é no sotão que está o lugar mágico: um 
estúdio de luz natural norte, a luz oposta ao Sol, mais 
suave e uniforme. Luz de céu – skylight. No Brasil 
seria a luz vinda do sul. Eles montaram com muito 
mobiliário do século 19! Mark mostrou como toda 
a sala funciona como um grande equipamento. Um 
pequeno laboratório de apoio foi montado ao lado 
de uma janela coberta de vidro vermelho. Uma cor-
tina delimitava o espaço, fazendo parecer um grande 
trocador de roupa. Assim, eles conseguem preparar e 
processar rapidamente as placas úmidas, sem ter que 
descer ao porão. 

Mark também nos mostrou alguns manuais de 
fotografia que lhe foram úteis em seu início, sua im-
pressão original de uma foto em albúmen feita por 
Archer na parede da sala e os banjos que fez na juven-
tude (inclusive tocou um pouco para nós).

Enquanto ainda havia luz, nos mostrou sua pe-
quena garagem, onde está reformando um Ford T.

A conversa foi muito boa, nos deu vontade de, 
numa próxima viagem a Rochester, ter alguma aula 
na casa deles e não no museu.

Ah, a comida estava ótima e muito caprichada, 
feita pela France. Ficamos felizes ao ouvir a máquina 
de moer café na cozinha ao final. Foi também o me-
lhor café que tivemos aqui nos EUA. ◆
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13 de fevereiro de 2019
Fui ver o acervo de Militão no Museu Paulista. 

Consegui ver alguns poucos negativos que sobraram. 
Porém, são de retratos feitos em estúdio, nada das ma-
trizes usadas para fazer as vistas de 62. Observações:

 − Só tem negativos de retratos. Alguns são únicos 
em 13 x 18 cm. Na maioria são duplos (duas 
poses) em vidro de aproximadamente 11,5 x 18 
cm e fotogramas de 11,5 x 7 cm.

 − São negativos de colódio com tradicionais mar-
cas de manipulação.

 − Tons marrons, indicando uma revelação com 
sulfato ferroso.

 − Envernizados, porém com a camada bem fina e 
fosca, talvez por desgaste por abrasão.

 − Alguns vidros grossos, cortados com alicate
 − Nos retratos duplos, o vidro não ficava alinhado 

no chassi. Estão sempre tortos de um jeito dife-
rente. Não sei bem que tipo de chassi faria isso.

 − Segurava o negativo com o polegar no canto es-
querdo inferior e escorria o excesso pelo canto 
direito inferior.

 − Deixava os cantos sem colódio ou verniz, 
achava o suficiente garantir a parte central da 
placa. Talvez seja uma das razões para seus 
cortes chanfrados nos cantos das cópias.

 − As vezes, só envernizava um dos retratos, dei-
xando o outro do lado, desprotegido. 

 − Marcas de retoque a lápis sobre o verniz, princi-
palmente na região do rosto.

 − Retoque com tinta vermelha sobre o lado do 
vidro. A mancha vermelha clareava regiões da 
imagem, por funcionar como barreira espectral 
da luz.

 − Anotava números de referência, riscando com 
uma ponta seca o lado do colódio próximo às 
bordas.

Eu estava em dúvida se ele usava uma ou duas re-
velações, mas, pela cor da imagem, ao menos dentro 
do estúdio, ele fazia seus negativos com apenas o re-
velador “de ferro”.

Achei interessantes os negativos de dois retratos 
em que ele só envernizou o lado que iria usar. Teve 
tanta certeza que a outra foto não prestava que nem 
valia o esforço de cobrir com o verniz (não seria pelo 
custo, que é baixo). Pra mim fica essa impressão de 
que a relação com o negativo era bem prática. O ne-
gativo era o meio do processo e não o objetivo final. 
Só importando a região que iria gerar a cópia, não se 
importava com as bordas ou a foto ao lado. ◆

Rio, 17 dejulho de 1895.
Luiz

Recebi tua carta de 6 com o retrato e o retrato a 
Luizinha. Parece incrível que o Rauvelau[?] não ti-
vesse [*] de entregar a que entende um retratão or-
dinário!! Há 20 anos que não havia as chapas secas 
não se daria um retrato [*] fora de foco como aquele; 
a um homem que for colega. E você provavelmente 
não lhe disse nada. 

Estou muito aborrecido com a morte do velho 
amigo Ferreira Nobre. Era uma camaradagem de 30 
anos. Um bom coração, inteligente, mas sua cabeça 
não se governou. O ano passado perdi dois amigos 
velhos. Este ano um e com outro bem mal... E es-
pera[?] que se envelhece... para se ficar [*] e fácil..... 
Não [*] como morrer-se moço... Vai-se cheio de ilu-
sões e - acreditando em giz. Eu não compro jornais, 
leio-os quando os encontro. No hotel quase sempre é 
que os leio. Quando encontro alguma coisa bem es-
crita verdadeira ou falsa; e poder mandar-te, irá o teu 
bom senso (que todos nós acreditamos tê-lo) separar 
o trigo do joio. [...]

Neste trecho inicial de uma das últimas cartas em que Militão 
menciona a fotografia, está o único comentário que encon-
trei sobre retrato, mesmo que criticando o trabalho de outro 
fotógrafo.

S. Paulo, 7 de maio de 1887.
Sr. A. L. Garraux (Paris)

Em 21 de janeiro do corrente ano fiz-lhes uma 
encomenda. Em uma carta dessa data que copiava a 
encomenda disse-lhe precisar a dita encomenda com 
pressa porque parte dos objetos eram para um traba-
lho que devia concluir em dois meses seguintes (fev e 
mar) que espero em sua atividade, etc.*

Estamos em maio e não tenho noticia alguma a 
tal respeito.

Mandei-lhe a 2ª vez a 3 de fevereiro aumentando 
o pedido caso ainda não estivesse o 1º pronto pois 
poderia ficar para mais tarde o 2º pedido.

* O Sr. Ficher, a quem tinha pedindo informa-
ções nada sabe admirando-se na demora de enco-
menda ainda mais da ausência de cartas a respeito. 
Três perdem sem os motivos dessa falta: não recebi-
mento de minhas cartas, o que não é possível. Perda 
de confiança para com o amigo, o que é natural. A 
confiança não se impõe; é questão de apreciação. 
Não me ofendo por isso porque [*] um bocadinho 
a [*]. Esqueceu do meu pedido o que não é possível. 
Faço justiça pois sua casa conheço a atividade de seus 
empregados. A diferença é [trecho ilegível] que esta 
falta me tem causado VS tão bem como em deve re-
conhecer.

Por último tenho a dizer para seu governo que 
esperarei ainda até 15 do corrente mês, não aceitando 
mais a encomenda depois dessa data. Sendo que de-
pois de tantos anos de nossas relações comerciais não 
lhe [*] o ponto final, mas sim reticências.

14 de novembro de 2018
Consegui um bom negativo no teste de hoje. Uma 

boa densidade nas altas luzes e uma boa cor castanha 
que dá a densidade espectral. As baixas luzes também 
estão limpas e “vazias” de informação, que é o ideal 
para o albúmen ou papel salgado. ◆

2019

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 119.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 214.

Desta carta de Militão “dando bronca” em seu fornecedor de 
material fotográfico, o que me chamou atenção foi o prazo 
curto de três meses que ele havia previsto para terminar o 
projeto do Álbum Comparativo. Aparentemente ele acabou 
concluindo em agosto daquele ano. Não deixa de ser louvável, 
pelo tamanho da empreitada.
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No início do uso do colódio úmido, aplicava-se 
o colódio sobre a placa segurando-a como uma ban-
deja, sobre os cinco dedos bem abertos. Logo perce-
beu-se que os pontos de contato dos dedos esquen-
tavam o vidro e poderia deixar marcas no negativo, 
logo também na cópia. A técnica que se tornou pa-
drão foi a segurar a placa por um dos cantos, fazendo 
uma pinça com o polegar por cima do vidro e um 
pequeno papel cartão entre os outros dedos e o lado 
de baixo da placa. O fotógrafo, ao aplicar o colódio, 
tenta fazer com que o líquido chegue o mais perto do 
polegar sem tocá-lo, o que deixa este canto sem co-
brir, logo, sem imagem. Se tocar no dedo, este canto 
fica com uma forma nítida dele.

Os cantos e bordas de uma placa de colódio são 
bem característicos do processo. Tem o canto onde 
se segura, como dito, e tem o canto por onde se es-
corre o excesso de colódio, que com certeza é todo 
coberto e geralmente tem uma marca que segue pelas 
duas arestas subjacentes formando um “V”. Como ele 
é mantido para baixo por um tempo, esse local fica 
mais grosso e pode gerar uma mancha mais densa. 
Como a camada de colódio é mais grossa nessa área, 
o fixador tem mais dificuldade de “limpar” os sais 
de prata (que são esbranquiçados) e pode acabar so-
brando uma borda clara. Os outros dois cantos po-
dem ou não estar cobertos de colódio, por preferên-
cia do fotógrafo.

O verniz é aplicado de forma similar ao coló-
dio (mas pode ser segurado como bandeja) e deixa 
também marcas similares. É possível ver o canto por 
onde se escorre o excesso de verniz pois ele costuma 
deixar uma marca mais grossa em “V”. Não necessa-
riamente estas marcas se sobrepõem às do colódio. 
O fotógrafo pode segurar a placa de forma diferente 
para aplicar o verniz.

As bordas também podem ser marcadas pelo 

“chassi” da câmera – o estojo opaco onde a placa 
sensibilizada é colocada para ser usada na câmera. 
O excesso de solução de prata que permanece na su-
perfície da placa reage com contaminantes e causa 
manchas na superfície da imagem. Para evitar isso, 
no chassi próprio da época apenas os cantos da placa 
entravam em contato. Alguns tinham cantoneiras de 
vidro ou fios de metal (prata) para se deitar a placa. A 
maior parte da placa na ficava “flutuando”, por isso a 
imagem vai até sua borda e seus cantos em geral têm 
alguma marca do tipo de apoio usado.

As manchas e marcas na região próxima às bordas 
da placa eram inevitáveis para os fotógrafos da época, 
e eles simplesmente não usavam as bordas na imagem 
final. Sentiam-se livres para reenquadrar o assunto 
da maneira que lhes parecesse melhor. Enquadrar o 
assunto no centro com boa “folga” ao redor garantia 
uma imagem melhor por usar o centro da objetiva 
(as bordas costumavam ter aberrações geométricas) e 
deixar uma distância segura das marcas da manipu-
lação. Por conta do enquadramento folgado é comum 
ver na periferia das imagens nos negativos, ou escon-
didos sob o passe-partout das cópias, parte do estú-
dio, assistentes, acessórios e o fim dos cenários, pois 
o fotógrafo sabia que seriam cortados da cópia final.

Os negativos do acervo do Militão de Azevedo 
no Museu Paulista trazem algumas dessas marcas 
e características citadas. Não sei a data de execução 
de cada imagem, mas provavelmente foram feitas 
ao longo de um período de alguns anos, podendo 
implicar em diferenças provenientes de variação de 
materiais, equipamentos e procedimentos utilizados. 
É possível ver a cor marrom da prata, o que indica 
que ele usava o revelador de sulfato ferroso e não 
de ácido pirogálico, provavelmente fazendo apenas  
uma revelação.

Muitos dos negativos são de dois retratos distintos 
na mesma placa. Ele deve ter usado na câmera um 
acessório comum na época, uma traseira deslizante 

que permitia que se fotografasse em metade da placa 
e depois na outra metade. Assim se faziam dois retra-
tos diferentes sem interromper a pose para processar 
e preparar uma nova placa. Fica claro, ao observar as 
cópias positivas que existem no Museu Paulista, que 
tal negativo duplo era para produzir fotografias no 
padrão de “cartões de visita”, as carte de visite. 

Esse formato foi inventado para ser uma fotogra-
fia barata e de alto volume, ao se fazer múltiplas cap-
turas pequenas em uma mesma placa. Ela era então 
positivada inteira por contato e os quadros, recorta-
dos e colados nas bases de cartão rígido. As câme-
ras tinham 4 ou mais lentes que podiam ser abertas 
independentemente para fazer fotos praticamente 
iguais ou poses distintas. Junto com uma traseira 
deslizante, era possivel dobrar o número de quadros 
na mesma placa, sendo comuns as placas de 8 poses. 
Por serem imagens pequenas (aproximadamente 6 x 
9 cm) os negativos dispensavam o retoque, aumen-
tando a produtividade e diminuindo os custos. Por 
essas características, acho interessante Militão usar 
negativos duplos, em geral escolher apenas um dos 
lados para copiar e ainda se dispor a fazer cuidado-
sos retoques. Pelo seu inventário do estúdio, ele pos-
suía mais do que uma câmera de múltiplas lentes. 
Seu aparente método de trabalho pode indicar uma 
menor demanda por volume na pequena São Paulo, 
o que permitia um cuidado maior com cada retrato. 
É bem possível também que os retoques fossem um 
serviço cobrado a mais para os que pudessem pagar. 
Talvez usasse as múltiplas lentes apenas para os retra-
tos em ferrótipo.

Comento a seguir algumas marcas que identifi-
quei no material, provenientes da execução e não da 
degradação do suporte. Quero esclarecer que, quando 
digo “feitos por Militão”, me refiro às imagens produ-
zidas em seu estúdio Photographia Americana ou no 
Carneiro & Gaspar, que podem ter sido feitas por ou-
tra pessoa, levando a assinatura do estúdio.

Negativos Feitos por Militão

O estúdio Carneiro & Gaspar, onde Militão começou sua carreira, mantinha um registro de 
seus clientes retratados, prática que Militão manteve até o final. O controle era composto por 
alguns catálogos, onde cópias de cada retrato eram organizadas em grade com diversas imagens 
por página. Cada fotografia tinha anotado um número único que devia facilitar encontrar os 
respectivos negativos caso o cliente pedisse mais cópias posteriormente. Alguns desses números 
eram relacionados aos nomes das respectivas pessoas no livro Indice das Photographias de antigos 
Paulistas e em mais uma lista menor e solta, na qual é possível saber que eram 6 livros (catálogos) 
de fotos. Eles estão no acervo do Museu Paulista, com os seguintes títulos nas capas duras (e 
correspondendo com os seguintes períodos):

 − Temple of Art (1865-1870)
 − Indice Carneiro & Gaspar S. Paulo (1870-1874)
 − Index Photographia Americana São Paulo (1874-1877)
 − Index Photographia Americana São Paulo (1877-1878)
 − [Folhas soltas, sem capa, encadernação se perdeu. Devem ser os livros 5 e 6.] (1879-1885)

Por algum motivo, depois de quatro livros recortando e colando apenas o rosto das fotografias, 
como um camafeu (à esquerda), no quinto e sexto ele passa a colar a fotografia inteira (no alto, à 
esquerda). Vemos assim uma cópia do que ele entregava ao cliente (sem a montagem) e podemos 
entender a diversidade de poses e recursos de cena. Também é possível ver as opções de tamanho 
oferecidas (até 13 x 20 cm) e constatar que a grande maioria era no formato cartão de visita.  
A popularidade poderia ser por terem um preço reduzido.

No final de cada mês, havia uma contabilização dos clichês (negativos) feitos no período. Uma 
tabulação desses números pode mostrar o volume de serviço ao longo dos anos. Ao que vi rapida-
mente, variava de 40 a 60 clichês por mês, mas no último ano estava abaixo de 20. Poderia ser sinal 
da concorrência ou do desinteresse no negócio, já que ele fecha seu estúdio em outubro de 1885.
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Negativo de colódio úmido, tamanho aproximado 11,5 x 18 cm. É possível ver no canto esquerdo inferior a mancha escura em “V” 
que sinaliza o canto por onde se escorreu o excesso de colódio ao cobrir a placa. No canto direito inferior, está a marca de dedo onde 
se segurou a placa, por isso não há colódio. A placa está sendo mostrada pelo lado do vidro, a camada de colódio está no outro lado. 
A placa é processada com o lado do colódio para cima, ou seja, o fotógrafo segurou pelo lado esquerdo e escorreu o excesso pelo lado 
direito. Curiosa a marca de corte com alicate na aresta inferior. É possível ver em outros negativos o mesmo corte rústico em uma das 
arestas apenas. Dá a impressão que Militão tinha placas 18x24 cm em estoque, que cortava na metade para fazer estes retratos. (Acervo 
do Museu Paulista)

Cópia positiva em albúmen feita com o negativo 
à direita. O retratado está identificado como 
Maestro Gomes Cardim nos Livros Índices de 
fotografias de Militão. (Acervo do Museu Paulista)

Cópia positiva em albúmen feita com o negativo à 
esquerda. O retratado está identificado como Dr. 
Honorio Ribeiro nos Livros Índices de fotografias 
de Militão. (Acervo do Museu Paulista)

Negativo de colódio úmido, tamanho aproximado 11,5 x 18 cm. O negativo está mostrado pelo lado do vidro e apresenta as mesmas 
marcas apontadas no negativo da página anterior. A tinta vermelha era geralmente aplicada no lado do vidro (ficando menos nítida 
devido à espessura do vidro) para bloquear a luz azul que incidiria sobre o papel sensibilizado, que é basicamente sensível só a este com- 
primento de onda. Dessa forma, conseguia-se aumentar a densidade espectral da região para que ela imprimisse mais clara na cópia final. 
Era um jeito suave de clarear seletivamente áreas da imagem. (Acervo do Museu Paulista)
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Negativo de colódio úmido, tamanho aproximado 11,5 x 18 cm. A mesma tinta vermelha usada no negativo da página anterior aqui está 
aplicada no lado do colódio, junto com marcas de grafite de lápis. Ao pintar do lado do colódio, a marca ficava mais nítida, pois ficava em 
contato direto com o papel sensibilizado. Era um jeito de fazer uma clareamento seletivo mais preciso. Um lápis bem apontado era usado 
para fazer retoques, principalmente no rosto, para suavizar as marcas de expressão. Nesses casos, o verniz era um pouco desgastado com 
algum pó abrasivo (como o chamado “osso de siba”) para receber melhor o retoque. Alguns fotógrafos, em vez de riscar diretamente o 
colódio, fixavam um papel fino e translúcido ao vidro e faziam o retoque sobre ele. (Acervo do Museu Paulista)

Cópia positiva em albúmen feita com o negativo  
à direita. A retratada está identificada como a filha 
de Bernadino de Campos nas notas de Militão.  
Dá pra ver como a tinta vermelha abriu os brilhos 
da roupa escura, do brinco e dos botões. O reto- 
que no rosto, feito do lado do colódio para ser 
bem definido, pode indicar a retirada de marcas 
na pele como sardas, que ficam mais destacadas 
nesse processo. (Acervo do Museu Paulista)

Negativo de colódio úmido, tamanho aproximado 11,5 x 18 cm. Neste par de retratos, Militão  
devia estar tão certo de que o da esquerda não serviria para nada que nem se preocupou em passar 
o verniz na placa toda. É possível ver a mancha de verniz cobrindo apenas o lado direito, por isso a 
imagem direita está bem conservada e a da esquerda está riscada pela falta de proteção do verniz.  
O lado direito também tem a preocupação de clareamento seletivo com a tinta vermelha. 

Como o verniz não é caro e não seria dificuldade nenhuma a mais cobrir a placa toda, essa decisão 
me faz pensar a relação que Militão tinha com os negativos de seu trabalho de retratos. Parece-me 
que, na rotina de alta produção do estúdio, o negativo era uma coisa banal para a qual não se cogita- 
va dar nem um pouco a mais de atenção além do necessário para que ele cumprisse seu papel. 
(Acervo do Museu Paulista).

Negativo de colódio úmido. Militão também fazia reproduções de fotografias, como neste caso.  
É mais um exemplo de como a preocupação com o negativo se resumia à área que seria utilizada 
para a cópia. Aqui se vê de forma bem clara que o colódio até cobriu a placa toda, mas a preocu-
pação com o verniz foi apenas com na área da imagem. O canto que está coberto de verniz é por 
onde se escorreu o excesso. (Acervo do Museu Paulista)
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Neste retrato, o próprio 
Militão. É possível ver 
que o negativo duplo era 
para fazer os albúmens 
dos cartões de visita 
como esse ao lado. 
Pelo nome “Carneiro & 
Gaspar” podemos supor 
que foi feito antes de 
1875, ano que Militão 
assume o estúdio com 
este nome e o muda para 
Photographia Ameri-
cana. (Acervo do  
Museu Paulista)

Este cartão de visita está reproduzido em tamanho real (63 x 104 mm). A fotografia em albúmen tem 
um relevo feito por um tipo de chancela e está se descolando do suporte. O cartão da base é grosso, para 
aguentar a força da contração do albúmen – do contrário poderia se curvar. A borda tem algo de luxuosa, 
com um filete dourado que pode ser visto na primeira foto pequena, à direita, no topo da página (ao vivo, 
o filete é bem mais vistoso do que nessa imagem).  No verso, está escrito com lápis o nome “Mariquinha 
Silva”. 

Fui procurar este cartão de visita, que possuo, e encontrei a cópia da imagem no quinto volume dos 
catálogos. Não encontrei o registro do número dele na lista de nomes para confirmar a anotação do verso. 
Consegui datar a foto como sendo de março de 1881, pelas anotações no catálogo. (Coleção do autor)

Os cartões de visita fotográficos, as carte de 
visite, foram patenteados pelo francês André 
Disdéri em 1854. Em agosto de 1855 a moda 
estava crescendo em Paris, conforme esse relato 
no jornal fotográfico La Lumière, traduzido no 
The Photographic News.

Neste trecho, o artigo apresenta a novidade para 
os leitores reforçando a ótima oportunidade de 
se ganhar dinheiro oferecendo este serviço  
ao público. Fala de fazer diversas poses do 
cliente, para que ele tenha uma adequada para 
cada evento social.

Fotógrafos itinerantes, enquando conduzem 
suas carruagens “como todo cavalheiro deve 
fazer”, poderiam utilizar o período ocioso de seu 
criado para ensiná-lo a ficar fazendo as cópias 
entre as cidades.

O jornal inglês comenta que a moda ainda não 
é tão praticada em seu país. Com o tempo, isso 
mudou: os cartões se tornariam um sucesso no 
mundo todo. No Brasil, imagino que provavel-
mente todos os estúdios comerciais passaram a 
oferecer sua versão.

19/08/1859 “Cartões de visita fotográficos”

~The Photographic News, v. 2, p. 281 (trecho).
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Olhando os negativos de retratos feitos no estúdio de Militão, 
é possível notar pela aparência que ele usava o colódio úmido. 
Mas e na rua?

Neste artigo, é comentada a necessidade de uma técnica seca, 
e o estado atual das técnicas de colódio seco. As técnicas de 
captura da época podiam ser secas ou molhadas (acabamos 
falando “úmidas”, em português) em referência ao estado da 
superfície fotossenssivel no momento da captura na câmera. 
Os processos secos eram pré sensibilizados antes da saída a 
campo e processados posteriormente, eliminando a neces-
sidade do laboratório no local da captura. A desvantagem 
era um tempo mais longo ainda de exposição, inviabilizando 
retratos, sendo aproriado para “objetos inanimados”. Existiram 
variantes de colódio seco, chamadas de dry, damp, preserved 
collodion e mais outros nomes. Até dry plate, que não pode ser 
confundido com a placa seca de gelatina, que só viria a existir 
em 1871.

Creio que Militão usava o método úmido para as fotografias 
externas. Elas aparentam ter o tempo de exposição compatível 
com o método úmido e possuem as marcas características, 
como manchas de manipulação e revelação. Pelo texto acima, 
um relato de uso do processo seco “colódio-albúmen”, a técnica 
já era utilizada no Brasil antes da série de 1862 de Militão.

Encontrei no quinto (ou sexto) livro dos catálogos do Militão duas fotos múltiplas como esta, 
no centro da imagem acima, número 12275. As fotos laterais são tamanho cartão de visita 
(com cerca de 5,5 x 9 cm, como referência). Esse tipo de foto é típico de uma câmera de múlti-
plas objetivas, como duas que Militão tinha em seu estúdio. Eram diversas lentes pequenas 
que projetavam várias imagens da mesma cena em uma única placa. Em geral, se usava essa 
configuração para fazer retratos em ferrótipos, que depois eram recortados, distribuídos 
e guardados em álbuns ou cartões. Nos ferrótipos, a placa em que a foto era feita era toda 
entregue ao cliente – o fotógrafo em geral não ficava com nenhuma amostra. Talvez seja por 
isso que não encontrei ferrótipos na coleção do Militão. Porém, nesse caso, ele fez a foto como 
um negativo de vidro, o que é mais raro. Assim, ele pôde manter a matriz e vender cópias 
positivas em álbúmen que o cliente poderia recortar e distribuir aos conhecidos. Esse formato 
de fotografia era conhecido como gem.

Em geral, as cópias em albúmen feitas pelo estúdio do Militão, e anteriormente pelo Carneiro 
& Gaspar, estão bem esmaecidas. A foto do centro, do quinto (ou sexto) livro dos catálogos, 
está em melhor estado e mais próxima do aspecto que as fotografias deviam ter quando eram 
entregues aos clientes. Mas já tem uma deterioração iniciada: o esmaecimento é na imagem 
toda, mas é mais perceptível nas altas luzes, que se tornam brancas, como o rosto e mãos  
da retratada.

22/10/1858 ~ Sobre colódio seco.

~ The Photographic News, v. 1, p. 75-76 (trecho).

17/12/1858 ~ Eclipse total do Sol, 7/9/1858.

~ The Photographic News, v. 1, p. 169-170 (trecho).
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19 de fevereiro de 2019
Meu tanque de prata grande para 25 x 30 cm deve 

estar vazando um pouco. Pouco demais pra ter cer-
teza, mas suficiente pra desconfiar. Foi o primeiro 
que fiz, com ferramentas improvisadas. De qualquer 
forma, ele é desnecessariamente grande para as pla-
cas que estou fazendo. Comecei a fazer um tanque 
menor, para placas de até 20 x 25 cm; será mais fá-
cil de carregar e mais confortável dentro do pequeno 
laboratório móvel. Cortei placas de acrílico transpa-
rente grosso, de 5 mm, e colei as partes com metacri-
lato de metila, que é mais uma solda resistente. Desta 
vez usei minha pequena serra de bancada, e com um 
molde em madeira consegui fazer uma boa colagem. 
Vai ficar secando grampeado por uns dias. ◆

25 de fevereiro de 2019
Dias chuvosos, hoje e à frente, apesar de bem 

quentes, por volta de 30 ºC. Li em algum manual an-
tigo algo como: em dias de sol, se fotografa, em dias 
nublados se fazem as cópias e em dias chuvosos, as 
manutenções. Então resolvi deixar prontas muitas 
placas de vidro para os negativos que farei. Tirei a 
manhã para cortar 12 placas de 18 x 24 cm de vidro 
comum de janela. Ceguei as bordas e lavei todas. 
Creio que esse tamanho não é tão grande para com-
plicar minhas saídas fotográficas e ainda dá uma boa 
cópia mesmo depois de refilar as bordas bagunçadas.

Preparei bastante revelador de ferro à tarde. Uma 
forte solução de estoque baseada no manual de M. 
Lea. Assim, poderei depois facilmente controlar sua 
ação variando sua diluição. Fiz assim:

 − água destilada morna 235 ml
 − sulfato ferroso 50 g
 − açúcar branco 45 g
 − ácido acético glacial 20 ml ◆

27 de fevereiro de 2019
Resolvi arriscar uma saída. A cidade tem um cli-

ma louco o ano todo, mas esse é o período de dias 
quentes de sol e tempestades à tarde. Se depender da 
previsão do tempo, não se fotografa. Às vezes cai o 
mundo, às vezes a nuvem passa perto e só derruba 
uma garoa breve. Aí me arrependo de não ter me pre-
parado para sair. Hoje amanheceu nublado com a tal 
garoa, valia arriscar. 

Comecei cedo a separar os equipamentos da lista 
de mais de 30 itens que levo na bicicleta cargueira, 
que vai bem pesada pelas ruas. Separei 6 boas pla-
cas de vidro, limpei-as bem com carbonato, apliquei 
o albúmen bem diluído nas margens e as guardei na 
caixa de transporte. Diluí meu revelador com água e 
um pouco mais de acido acético para deixá-lo mais 
controlável no calor da rua. A autonomia de material 
que consigo carregar é para fazer 5 placas grandes em 
uma saída de algumas horas. O Luis chegou bem a 
tempo da saída para me ajudar na empreitada.

Sem saber se viria uma tempestade, optei por co-
meçar próximo ao estúdio, a vista da ladeira da Rua 
General Carneiro em direção ao Brás. Chegamos lá 
por volta das 10h, já com o grande movimento de 
uma quarta-feira normal, e montamos a câmera e 
abrimos o laboratório móvel um pouco pra baixo da 
Rua Direita. Com uma objetiva de 240 mm, foi possí-
vel enquadrar ambos os lados da rua.

Consegui fazer 3 capturas entre 10h40 e 12h15; 
a demora, em grande parte, foi por esperar mais de 
30 minutos um caminhão sair de cima da ponte que 
estava em quadro. As exposições foram entre 10 a 20 
segundos em f/11. O sol apareceu e a temperatura su-
biu a mais de 30° C. Da próxima vez, preciso talvez 
enfraquecer um pouco mais o revelador, pois ficou 
muito ativo naquele calor. As imagens surgiam rapi-
damente na revelação e fiquei receoso de estendê-la 
por mais de 1 minuto por conta do véu. Gostaria de 
ter revelado por um pouco mais de tempo para tê-las 

um pouco mais densas. Não levei fixador para econo-
mizar espaço. Os negativos foram enxaguados e man-
tidos úmidos com uma solução de glicerina.

Algumas nuvens escuras apareceram no escasso 
horizonte do centro e guardamos tudo rapidamente 
para arriscar mais uma locação. Subimos até o Lar-
go São Francisco e descemos para a esquina da Rua 
São Francisco com a Rua José Bonifácio. Montamos 
a câmera de frente para a esquina em “V”, onde fica 
um pequeno bar e, ao lado, a saída movimentada da 
estação Anhangabaú. Não consegui enquadrar tudo o 
que queria, pois já estava com as costas no limite da 
rua. Volto lá outro dia com uma objetiva mais curta?

A essa altura, todos os químicos haviam esquen-
tado com o clima – o banho de prata, o colódio e o 
revelador – tornando o processamento ainda mais 
ativo e difícil de controlar. Entre 13h25 e 13h50, fiz 
duas imagens de cerca de 20 segundos em f/9 para 
registrar bem as sombras. Estas ficaram um pouco 
manchadas; preciso entender o porquê, talvez o coló-
dio esteja um pouco grosso e difícil de espalhar direi-
to. Em uma das imagens, uma pessoa ficou o tempo 

suficiente parada na porta do bar para ser registrada, 
infelizmente, na segunda tentativa, não tive a mesma 
sorte. Leva tanto tempo do momento do posiciona-
mento da câmera até preparar a placa sensibilizada, 
e também não se pode esperar muitos minutos para 
usá-la e processá-la, o que torna fotografar na rua  
um otimismo no futuro: Você torce pra que dali a 5  a 
10 minutos uma bela cena se forme.

De volta ao ateliê, enxaguei as placas para retirar a 
glicerina e as fixei em tiossulfato de sódio 15%. Uma 
das imagens eu achei que não ficou com densidade 
suficiente e resolvi fazer uma segunda revelação com 
iodo e ácido pirogálico. Infelizmente, por só ter pas-
sado albúmen nas margens, o colódio retraiu e soltou 
justamente pela ponta onde seguro. Talvez eu tenha 
que passar albúmen em toda a placa se pretendo fazer 
duas revelações.

Envernizei com sandáraca e lavanda as três placas 
que achei melhores. ◆

Próximas páginas 
Reprodução do Álbum Comparativo. Militão apresenta 
o par da Ladeira do Palácio (1862) com a Rua João 
Alfredo (1887), ambas vistas da atual Rua General 
Carneiro. À direita, fora de quadro, está o Pátio do 
Colégio. Ainda não havia o Viaduto Boa Vista, inaugu-
rado em 1932. Uma folha de seda verde que protege as 
fotos está dobrada pra direita.

Na preparação e processamento da placa úmida, os fotó-
grafos  seguravam com as mãos a placa coberta de solução de 
prata. Como eles não usavam luvas, seus dedos sujos de prata 
ficavam pretos assim que tinham contato com a luz do dia. A 
mancha é superficial, mas demora um pouco pra sair, à medida 
que a pele é renovada. O apelido de “arte negra” pegou para 
os fotógrafos do colódio úmido devido às manchas negras nas 
mãos e qualquer outra parte do corpo, ou roupa, que inadiver-
tidamente sujavam com o banho de prata. Nesta carta, o leitor 
pede que inventem algo para cobrir os dedos durante as opera-
ções. Parece que as luvas de borracha só foram inventadas mais 
no final do século 19.

25/03/1859 ~ Dedos Manchados.

~ The Photographic News, v. 2, p. 35.
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Sequência de quadros, da esquerda para a direita e de cima para baixo, retirados do vídeo capturado ao mesmo tempo que o negativo a seguir. 
Os dezoito quadros representam os 10 segundos da exposição do negativo de colódio.
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Estou fazendo uma cópia na contateira. O negativo original está pouco denso e precisei “abrir as luzes” na mão. Aqui o negativo 
está embaixo desse papel translúcido em que desenhei com grafite as áreas que quero clarear. O vidro da contateira pressiona o 
papel e a placa contra o papel de álbumen sensibilizado, que aqui já foi exposto à luz e suas bordas estão com um tom marrom 
bem escuro. As regiões que estão num tom marrom claro estão sem albúmen. 

Páginas anteriores  
Esquerda: negativo de colódio, 18 x 24 cm, resultante da 
exposição de 10 segundos. 
Direita: cópia positiva em albúmen, tonalizada com ouro, 
18 x 24 cm.

Próxima página  
A mesma cópia anterior em albúmen anterior, com o 
corte similar à imagem de 1862 de Militão da página 114.
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Próxima página  
Esta fotografia não consta no exemplar do Álbum Comparativo que eu reproduzi. Ela é a digi-
talização da reprodução feita por Aurélio Becherini entre 1914 e 1915, de algum exemplar do 
álbum. Mais exatamente, é uma inversão digital do negativo de vidro feito por Becherini. As 
marcas brancas nas margens são causadas por algumas fitas opacas que ele usou para definir 
as margens da imagem. A anotação no topo deve ser de Becherini. É possível dizer que é uma 
reprodução de uma página do álbum devido aos cantos chanfrados que faziam parte das 
cópias do álbum, e não estariam nos negativos originais.

Esta imagem é parte do acervo do Museu da Cidade de São Paulo.
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Sequência de quadros, da esquerda para a direita e de cima para baixo, retirados do vídeo capturado ao mesmo tempo que o negativo a seguir. 
Os dezoito quadros representam os 20 segundos da exposição do negativo de colódio.
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129128 (Verso da Cópia em albumen. Fica vazio.)

O negativo não ficou com a densidade que gostaria para fazer a cópia em albúmen. Colei pelos cantos um papel translúcido  
no negativo, do lado do vidro, não do colódio. Com um lápis, fui desenhando os lugares em que gostaria de abrir as luzes da 
cópia positiva.

Páginas anteriores  
Esquerda: negativo de colódio, 18 x 24 cm, resultante 
da exposição de 20 segundos. 
Direita: cópia positiva em albúmen, tonalizada com 
ouro, 18 x 24 cm.

Próxima página  
A mesma cópia anterior em albúmen com o corte 
similar à imagem de 1862 de Militão da página 123.
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O Laboratório Móvel

A caixa laboratório que montei em 2014 agora 
está já bem manchada pelo uso. Eu nunca me preo-
cupei em fazê-la como uma réplica de uma do século 
19 por conta de seu uso específico sobre a bicicleta 
cargueira. Quis ter a liberdade de fazer as alterações 
que fosse achando necessárias para o meu uso prá-
tico. Fiz até uma segunda caixa de reserva, com algu-
mas melhorias estruturais, mas a usei muito pouco. A 
primeira é a que sempre uso. 

A evolução da caixa acompanhou a ampliação do 
tipo de uso: começou apenas para eu fazer pequenos 
ambrótipos e ferrótipos e passei depois a fazer gran-
des placas, inclusive de negativos. As placas maiores, 
por evaporar uma quantidade maior de solvente, me 
fizeram incorporar uma exaustão para desviar os va-
pores da minha cara.

Para os positivos, a melhor iluminação é vinda 
pela frente em um ângulo baixo, mas, quando pas-
sei a fazer negativos, senti a necessidade de ter uma 
iluminação vindo por baixo da placa, para conseguir 
ver a densidade se formando. Existem 3 faixas e mais 
uma luminária de LED vermelho para eu ver as coi-
sas quando estou fechado na caixa. Toda a parte elé-
trica é em 5 volts, o que me permite conectar tudo 
em uma bateria externa de uso comum para os ele-
trônicos de hoje, com conexão USB. A autonomia é 
de muitas horas.

A montagem é rápida, cerca de 5 minutos. A des-
montagem pode levar mais tempo, pois tenho que es-
vaziar a bandeja de enxágue e recolher os químicos e 
limpar um pouco a parte interna antes de fechar tudo. 
Devido ao jeito que ela é carregada, eu não consigo 
deixar os químicos dentro dela no transporte, então  
preciso de ao menos mais um volume para acondi-
cioná-los, com o resto dos equipamentos. Na bici-
cleta, uma cesta na traseira é usada para isso. ◆

As fotos acima mostram a caixa laboratório fechada.  
A saliência quadrada no topo da caixa é o corta-luz que 
adicionei para a saída da exaustão. Na face da alça e na 
inferior existem alguns encaixes de madeira e amortece-
dores de borracha para assentar e fixar a caixa na bicicleta. 
A caixa também pode ser usada sobre uma mesa, como 
na foto à direita, na qual está aberta para uso. O interior 
amarelo facilita a visualização dos objetos internos e não 

Acima é possivel ver o tanque de prata aberto 
para uso com a tampa pendurada, e, na foto 
à direita, ele fechado encostado pro lado para 
deixar espaço para outro procedimento. Na 
prateleira estão a bateria, um metrônomo digital 
que uso eventulamente, o revelador e uma bomba 
de ar para limpeza. Um pouco acima, coloquei 
um termômetro e higrômetro digital para medir 
o clima. Abaixo da prateleira, tem a ventoinha 
de exaustão, o circuito eletrônico que faz a ponte 
com a bateria e uma luminária LED vermelha de 
braço móvel que uso para ver melhor a superfície 
da placa ao tirá-la do banho de prata, e avaliar se 
a sensibilização está completa. Existem três fitas 
de LED vermelho: um pequeno bem acima da 
prateleira para iluminá-la, uma grande abaixo  
da ventoinha (que posso apagar individualmente) 
para eu conseguir ver o espalhamento do revela- 
dor sobre a placa e uma abaixo da faixa preta, 
para iluminar a placa de vidro por baixo quando 
estou revelando negativos. 

Acima está um rolo de papel toalha, preso na 
barra de sustentação e, no vão rebaixado, fica um 
espaço livre para várias coisas, como o jarro de 
água para o enxàgue da placa depois da reve-
lação. A mesa central é rearrumada de acordo 
com o passo do processo. Na foto estão o “vidro 
de colodionar” para aplicar o colódio na placa, o 
vidro de coleta de colódio, um béquer para aplicar 
o revelador e um pincel anti-estático para limpar 
a placa de vidro antes do uso. Sob a mesa ficam 
as bandejas: uma de acrílico para forração e uma 
de aço inox para receber os líquidos da revelação 
e enxágue. A grade me permite apoiar a placa ou 
algo momentaneamente. A bandeja de revelação 
varia de acordo com o tamanho da placa que 
estou fazendo.reflete uma eventual luz azul que entrar. O tecido de interior vermelho 

tem a mesma característica e filtrar e não refletir luz azul. Ele é formado 
por duas camadas de náilon leve ripstop, um preto e um vermelho. 
Dificil de ver, mas existem duas ripas de madeira bem na base da caixa, 
em ambos os lados, que eu puxo para fora. Entre elas há um elástico 
(laranja) que passa na altura da minha cintura e faz com que o pano  
se molde ao meu corpo e vede melhor a luz que vem pelo chão.
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É bom considerar que muitos fotógrafos do século 19 não 
conseguiam carregar sozinhos todo o equipamento fotográ-
fico necessário, principalmente quando em viagens longas ou 
produzindo negativos grandes. Os carregadores anônimos são 
parte importante da fotografia. Neste texto, o fotógrafo admite 
ter “vários questionamentos de consciência” ao ver os carrega-
dores afundarem na neve devido ao peso de seu equipamento.

Apesar de eu não ter “carregadores”, é sempre bom contar com 
a ajuda de alguém. Muitas vezes não saí para fotografar por 
estar sozinho.

28 de março de 2019
Fiz alguns envelopes de papel para guardar os ne-

gativos. Preciso adotar isso como o um padrão para 
todas as placas que, já são muitas. O mais seguro se-
ria fazê-los com algum papel grosso, porém preferi 
usar uma papel translúcido (Canson Croquis) que 
me permite ver a imagem sem tirá-la do envelope. ◆

2 e 3 de março de 2019
Nestes últimos dias aproveitei o sol da manhã para 

montar as coisas de marcenaria no quintal e construir 
uma caixa de madeira para proteger o tanque do ba-
nho de prata que fiz. Deixei o tanque com água uns 
dias e parece não estar vazando, ou não o suficiente 
pra eu desconfiar. Fiz a caixa com madeira compen-
sada de 10 mm (deveria ter usado compensado naval, 
mas não consegui comprar) fechada de todos os la-
dos. Depois da cola secar, cortei a tampa e incluí um 
pequeno “pescoço” interno para evitar a entrada de 
luz pela fresta das duas partes. ◆

5 de março de 2019
Fiz as cópias positivas das imagens da última saí-

da. O papel de albúmen que fiz ainda tem algumas fa-
lhas de aplicação sobre a folha. Mas a receita de 1,5% 
de cloreto de amônio e 15% de prata parece que deu 
melhores resultados. Mesmo assim, expus as cópias 
sob folhas de papel translúcido para aumentar o con-
traste, já que os negativos não ficaram super densos. 
Tonalizei as cópias com ouro-bicarbonato somente o 
suficiente para tirar o tom de tijolo e ficar um marrom 
mais chocolate. Após a lavagem final, deixei escorrer 
o excesso de água e depois passei as cópias para secar 
num caderno entre folhas de mata-borrão. ◆

7 de março de 2019
Retomei a caixa para o tanque para prata. Pintei 

com duas demãos de tinta PU preta resistente e colo-
quei fechos e vedações para poder transportar cheia 
de liquido nas saídas. Por último fiz um “mergulha-
dor”, para poder colocar e tirar as placas de dentro 
do tanque. Esqueci de comprar, mas preciso colocar 
uma alça na tampa. Mas já esta pronta para a próxima 
saída fotográfica, espero, na semana que vem. ◆

19 de março de 2019
Coisas que acabavam (e ainda acabam) com uma 

saída fotográfica.
Minha caixa de vidros limpos caiu, junto com a 

bicicleta toda, no meio da calçada do Centro de São 
Paulo. O tanque de prata que acabei de fazer resistiu 
e não vazou! Nada quebrou do laboratório e frascos, 
“apenas” todas as placas em que ia fotografar. Fazer o 
que? Voltar pro estúdio.

Uma pequena amostra prática das dificuldades 
de se viajar para fotografar no período dos negativos  
de vidro. ◆

27 de março de 2019
Saí com o Luis para fotografar em 18 x 24 cm.
Dia ainda quente, mas o pior do verão parece ter 

ficado pra trás. Medi a temperatura dentro do labo-
ratório: entre 14h e 15h20 e estava uns 30 ºC e 60% 
de umidade.

Fiz duas fotos do Teatro Municipal visto da esqui-
na da Rua Xavier de Toledo, em frente ao Shopping 
Light.

A segunda exposição foi 16 segundos em f/16 
para EV12.

Talvez tenham ficado um pouco superexpostas.
Depois fomos à Rua 15 de Novembro, próximo à 

Rua do Comércio, fazer uma vista voltada para a Bol-
sa de Valores.

O vídeo da segunda foto deve ficar interessante, 
pois mostra um furgão amarelo que surge no meio 
da exposição mas não ficou registrado no negativo 
de colódio.

A segunda exposição foi de 60 segundos em  
f/8 1/2 para EV11,5.

No processamento das placas, de volta ao ateliê, 
vi que apareceram alguns pontinhos pretos ao final. 
Estou achando que pode ser do uso de fixador velho. 
É melhor mesmo fazer uma leva nova de fixador para 
cada sessão. ◆

À esquerda, caixa com os vidros quebrados depois que a 
bicicleta caiu.

Próximas páginas  
Reprodução de um par de páginas do Álbum Compa-
rativo, com os dois momentos num enquadramento 
próximo. Na foto de 1887, ele conseguiu um local 
elevado no meio da rua, no que parece ser um andaime. 
Sobre a página, um fragmento do papel de seda que 
intercala cada par. 

S. Paulo, 25 de 7bro de 1886.
Sr. Mel. Gomes de Sá. Santos

Incluso remeto fatura e pertence de uma caixa em-
barcado no Haver[?] a bordo do vapor “Villa de San-
tos”.

Rogo-lhe o obséquio de mandar despachar as 
mercadorias contidas no dito caixão, pedindo-lhe 
desculpa pela insignificância do despacho. As chapas 
de gelatina ou bromuro não podem apanhar luz por 
isso VM recomendará ao despachante para não abrir 
os embrulhos o que é permitido na Alfândega a vista 
deles ficarem inutilizados com qualquer raio de luz. 
Despachado que seja o volume VS me remeterá com 
cargo pela estrada de ferro. Mandando-me a compe-
tente nota para ser satisfeita de sua importância.

Tanto o artigo à esquerda, de 1859, quanto a 
carta acima, de 1886, tratam de um assunto 
comum a muitos fotógrafos que lidam com 
material sensível à luz, até hoje. Muitos fotó-
grafos têm histórias de problemas em passar 
com filmes e papéis fotográficos por controles de 
fronteira como alfândegas e segurança de portos 
e aeroportos, pois tais materiais não podem ser 
inspecionados visualmente e nem por máquinas 
de raio-x, porque velam e se tornam inúteis.

A fotografia digital não sofre do mesmo 
problema, e foi um alívio para muitos profissio-
nais que precisam fazer trabalhos internacionais 
ou adquirir insumos fora do país. Infelizmente, 
para quem ainda quer viajar com material analó-
gico, o problema persiste.

13/5/1859 ~ Placas sensíveis e a alfândega.

~ The Photographic News, v. 2, p. 118-119.

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 102.

5/11/1858 ~ Notas para fotógrafos alpinos.

~ The Photographic News, v. 1, p. 100.
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Sequência de quadros, da esquerda para a direita e de cima para baixo, retirados do vídeo capturado ao mesmo tempo que o negativo a seguir. 
Os dezoito quadros representam os 60 segundos da exposição do negativo de colódio.
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O negativo não ficou com a densidade que gostaria para fazer a cópia em albúmen. Colei pelos cantos um papel translúcido  
no negativo, do lado do vidro, não do colódio. Com um lápis, fui desenhando os lugares em que gostaria de abrir as luzes da  
cópia positiva.

Páginas anteriores  
Esquerda: negativo de colódio, 18 x 24 cm, resultante da 
exposição de 60 segundos. 
Direita: cópia positiva em albúmen, tonalizada com ouro, 
18 x 24 cm.

Próxima página  
A mesma cópia anterior em albúmen anterior, com o 
corte similar à imagem de 1862 de Militão da página 134.
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17 de abril de 2019
Hoje saímos para fazer mais negativos 18 x 24 cm. 

Quis insistir um pouco em fazer alguma vista que 
não seja baseada nas do Militão. Fomos novamente 
até o Teatro Municipal de São Paulo, mas desta vez 
montei a câmera em sua lateral, na calçada da Rua 
Conselheiro Crispiniano. 

Não foi a melhor hora para essa foto. O dia estava 
nublado, mas começou a abrir e percebi que o sol es-
tava atrás do teatro, deixando sua fachada na sombra, 
uma escolha estranha para um padrão “cartão postal”. 
Mas, como o circo estava montado, resolvi seguir em 
frente. Comecei com um enquadramento bem cen-
tralizado no eixo do Viaduto do Chá, mas a cada foto 
fui enquadrando mais pro lado. A última foto foi já 
com o teatro ocupando metade do quadro.

Com o tempo mudando e o sol abrindo, a fachada 

Este é o trecho inicial de uma crítica a uma exposição foto-
gráfica no Exchange Hall (creio que se refira ao prédio  
Nottingham Exchange, demolido em 1920 pra dar lugar ao 
atual prédio da prefeitura de Nottingham, Inglaterra).

Junto à fotografia, a crítica fotográfica também está em cons-
tante mudança ao falar sobre o encontro entre a linguagem e a 
materialidade da imagem. Neste começo de seu artigo, o autor 
faz uma contextualização histórica dos avanços tecnológicos da 
fotografia, e admite que ela ainda tem restrições em sua capa-
cidade de registro, e destacando não só a falta de cores, como o 
modo não natural como as diferentes cores são representadas 
nos tons de cinza.

O autor segue fazendo considerações sobre como ele consi-
dera importante o equilíbrio entre “arte e ciência”, que artistas 
que dominem intuitivamente o effect conseguem os melhores 
resultados na fotografia. O termo effect é também citado por 
Crawford no seu livro The Keepers of Light como sendo uma 
das habilidades necessárias para os desenhistas e gravadores, 
que, ao que pude entender, é o domínio e equilíbrio das áreas 
claras e escuras e como a passagem dos meios-tons é traba-
lhada. A excelência na fotografia seria atingida ao sacrificar 
um pouco dos seus detalhes de precisão microscópica em favor 
do balanço entre áreas de luz e sombra.

O jornal responde que a melhor luz para uma boa foto é sob 
nuvens transitórias. Podendo escolher quando abrir ou fechar 
a lente, dosando momentos de luz direta e difusa, os resultados 
“mais felizes” são obtidos.

Assim, muitas fotografias que vemos do passado podem não 
ser apenas um recorte contínuo do tempo e sim a soma de 
múltiplos recortes intermitentes do tempo. 

31/01/1859 ~ Exposição no Exchange Hall.

~ The Photographic News, v. 1, p. 237 (trecho).

5/11/1858 ~ Um catecismo de fotografia.

~ The Photographic News, v. 1, p. 103 (trecho).

Um registro da futura participação de imagens feitas pelo 
fotógrafo M. Stalie, de Pernambuco, em uma exposição da The 
French Photographic Society.

~ The Photographic News, v. 2, p. 32 (trecho).

25/03/1859 ~ A Sociedade Fotográfica Francesa.

ficaria muito manchada de sol e sombra. Resolvi es-
perar uma nuvem grande cobrir o sol e tentar fazer 
a foto sob a sua sombra pra ter uma luz mais suave. 
Medimos EV11, e estimei 24 segundos em f/22. No 
meio da exposição, o sol abriu sobre a lateral da fa-
chada, mas segui até o final dos 24 segundos.

A foto final ficou interessante, uma mistura da 
luz inicial suave com a luz mais marcada do sol que 
apareceu depois. Já li que era prática recomendada, 
na época do colódio, interromper uma exposição 
tampando a lente se houvesse uma lufada de vento 
que agitasse a copa das arvores, e voltasse a abrir a 
tampa após as folhas pararem de se mexer. Creio que 
eu poderia também interromper minha exposição ao 
mudar a luz e esperar uma nuvem voltar. Mas não 
daria para esperar muito, pois a placa poderia secar. ◆

Câmera e laboratório montados 
para as fotos. Se olhar atentamente 
na cesta plástica na traseira da 
bicicleta, verá que no rack em 
sua lateral já tem uma placa feita 
que está escoando o excesso de 
glicerina. O aspecto esbranquiçado 
indica que ela ainda não havia sido 
fixada, passo que eu deixei pra 
fazer de volta ao ateliê.
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Sequência de quadros, da esquerda para a direita e de cima para baixo, retirados do vídeo capturado ao mesmo tempo que o negativo a seguir. 
Os dezoito quadros representam os 24 segundos da exposição do negativo de colódio.
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Páginas anteriores  
Esquerda: negativo de colódio, 18 x 24 cm, resultante da exposição de 24 segundos. Ele aparece 
com o céu vermelho devido à tinta que apliquei como máscara para deixá-lo branco na cópia, pois 
havia muitas manchas de revelação. Não foi uma aplicação muito homogênea. Falta habilidade. 
Direita: cópia positiva em albúmen, tonalizada com ouro, 18 x 24 cm.

Próxima página  
A mesma cópia anterior em albúmen, anterior com o corte similar ao padrão que Militão utilizava 
nas fotografias do álbum.
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12 de maio de 2019
Tenho feito o subbing nas bordas das placas de vi-

dro para negativo, para o colódio não desgrudar no 
processamento mais agressivo dos negativos. Porém, 
estou achando que será mais garantido fazer na placa 
toda, em toda face que vai receber o colódio. Assim, 
mesmo com algum arranhão na imagem ainda úmi-
da, o colódio não vai descolar.

Depois de limpar bem as placas com carbonato, 
apliquei o albúmen.

Solução para subbing
Clara de ovo 1:40 com água destilada/deionizada
Bater bem e filtrar em algodão. 
Usar imediatamente.

O melhor é filtrar a solução de clara com algodão 
e deixar descansar um pouco para saírem as bolhas.

Antes de aplicar, passar a face da placa em vapor. 
Ajuda a espalhar a solução.

Para aplicar, uso a “xícara de doente” para derra-
mar a solução sobre a placa, como se estivesse apli-
cando colódio, e deixo escorrer num outro recipiente 
para descarte.

Deixo secar num rack coberto com papel toalha. 
Descobri que subbing vem de substratum ou subs-

trato. ◆

3 de julho de 2019
Hoje meu pai visitou o ateliê de manhã e minha 

mãe (que fez 80 anos ontem), de tarde.
Aproveitei pra fazer retratos de cada um em fer-

rótipo 25 x 30 cm com a câmera indiana. Usei a lente 
360mm 5.5 Tele-Xenar que cobriu a placa toda!

O colódio estava bem lento, não sei se pela idade 
ou por algo na lente, ou os dois. Vou ficar observando 
essa lente, pois devo usá-la bastante para retratos.

Problema: invasão de luz no chassi. Provavelmen-
te por uma fenda do darkslide. Causou um véu, na 
parte inferior do retrato. Lembrar de arrumar! ◆

13 de setembro de 2019
Nas últimas semanas tenho experimentado fazer 

gem tintypes baseados no pequeno álbum de época 
que a Simone comprou em nossa viagem a Rochester. 
Quis fazer versões de 1 ou 2 imagens em uma pasta 
do tamanho de um cartão de visita.

19 de abril de 2019
O banho de prata destes dois dias estava “super 

iodizado”, pois ao repor o volume do banho com 
água deionizada ele ficou leitoso. Percebi que estava 
fazendo a manutenção dos banhos de forma errada. 
Eu estava adicionando 50% de água deionizada e via 
a água turvar, mostrando que a prata estava precipi-
tando com excesso de iodo. Eu então esquentava o 
banho para evaporar e o volume voltar à quantidade 
original. Problema: parece que a prata precipitada, se 
não for metalizada (exposta à luz), volta a dissolver 
na solução à medida que o volume é reduzido e a sua 
concentração aumenta. Ela volta a ficar “super iodi-
zada”, pois quando adiciono água deionizada nova-
mente, ela fica turva como antes. 

Modo correto: adicionar água deionizada ou des-
tilada até ficar com 50% a mais que o volume origi-
nal. Se o banho turvar (precipitado branco), deixar 
o banho no sol para a prata precipitada metalizar e 
descer pro fundo. Filtrar, e reduzir o volume no calor 
até voltar à quantidade original. Medir e repor a prata 
e ajustar o pH.

Se não der pra colocar no sol, funciona também 
adicionar uma quantidade de caulim, agitar, deixar 
decantar e filtrar. ◆

O “banho de prata” em que se sensibiliza a placa de colódio 
está em constante mudança pelo uso e pelas condições 
ambientes. Existem diversos graus de manutenções que são 
feitas constantemente para manter o banho em condições de 
uso. É bem comum o fotógrafo ter mais do que um banho, pois 
assim pode ir alternando entre os bons e os em manutenção. 
Um dos efeitos de longo uso do banho é a “super iodização”, 
que exige um procedimento mais trabalhoso pra correção.  
O efeito descrito no artigo foi observado por mim ao longo  
dos anos, e foi interessante achar essa explicação “de época”. 
Até hoje esse efeito é a causa de muitos fotógrafos acharem  
que há um problema em sua água destilada, quando na ver-
dade não há, mas, ao diluir o banho de prata, há a precipitação 
de um excesso de iodo que estava dissolvido na solução.

Os ferrótipos estão sendo feitos em uma velha ca-
mera SLR Ricoh 35mm.

Filtro azul sobre fonte de luz
Testei colocar um filtro azul na frente da minha 

caixa de luz contínua fluorescente. A ideia já era 
apontada por Daguerre para cobrir janelas e, recente-
mente, vi também no volume 1 do The Photographic 
News.

Ao bloquear o espectro não usado pelo colódio, a 
intensidade da forte luz fica mais confortável para os 
olhos do retratado.

Usei uma folha de filtro plástico para luz de pal-
co da LEE, nº 161 “slate blue”. Apesar de o fotômetro 
indicar cerca de 1 ponto a menos de luz total, aparen-
temente não houve diminuição para a exposição em 
colódio. ◆

Os ferrótipos foram muito populares no século 19 pelo baixo 
custo e portabilidade. Tamanhos grandes como os retratos 
que fiz, à esquerda (25 x 30 cm) não eram comuns. Os mais 
usados eram formatos pequenos como os gem, que eram 
produzidos em câmeras de multiplas lentes sobre uma única 
chapa de metal pintado de preto, que depois era cortada. 
Os retratos eram trocados entre as pessoas e guardados em 
álbuns ou montados como um “cartão de visita”. O álbum 
da imagem de cima é um original de época (da coleção da 
Simone), o de baixo é uma versão que fiz para venda usando 
a mesma vinheta e dimensão da janela.

~ The Photographic News, v. 1 p. 83.

22/10/1858 ~ Precipitado ao diluir um banho de prata.

Manutenção de banhos de prata. Estão tomando sol, o 
sunning. A luz intensa ajuda a limpar o banho ao forçar a 
metalização da prata com a matéria orgânica, que precipita e 
é filtrada. O calor evapora o éter e álcool, que atrapalham a 
revelação da placa.
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S. Paulo, 3 de maio de 1888.
Sr. Lustosa

Sábado passado teve um sujeito em minha casa di-
zendo-se fotógrafo e querendo comprar drogas e objetos 
de fotografia. Não tendo o que queria [*] de tudo uma 
receita que levou cópia ocupando-me assim o dia inteiro. 
Ao sair (4h da tarde) pediu-me para levar em confiança 
um tratado de fotografia - fotografia na América por 
Lièbert. Pensando tratar com um homem sério confiei 
o livro pedindo-no ele nessa ocasião um pedaço de lápis 
de retoque com que tomou nota o que lhe dei. Ao sair fi-
cou combinado voltar ele na 2° feira para encaixotar-nos 
tudo. Na 2° feira não me apareceu. Na 3° feira procurei-o 
no hotel e disseram-me que tinha seguido para Santos.

Indagando cheguei ao conhecimento que esse [*] este 
em sua empregada, motivo pelo qual lhe escrevi pedindo 
que VS faça com que esse tal... Manfredo Laberg de quem 
só agora lhe sei o nome me mande imediatamente o dito 
tratado ou a sua importância que é quinze mil réis isto 
para evitar aí alguma cena desagradável em sua casa para 
o que estou disposto.

No mesmo caderno em que Militão escreve seu Livro 
Copiador de Cartas, ele também inicia a tradução 
do manual francês de fotografia La Photographie en 
Amérique: traité complet de photographie pratique, de 
Alphonse Liébert. Ele inverteu o caderno e começou a 
escrever de trás pra frente. As primeiras páginas têm 
uma caligrafia muito bonita, mas que vai ficando cada 
vez mais ilegível. Por uma carta de Militão, é possível 
saber que ele emprestou o manual original e não o 
teve de volta. Existe esse manual em sua coleção no 
acervo do Museu Paulista, então o devolveram, ou ele 
comprou outro. Em suas primeiras páginas, está escrito 
a lápis “vovo militão”. A primeira edição parece ter sido 
em 1864, e o manual chegou pelo menos à 13ª edição, 
em 1878, que é a que está no acervo.

(Fotografia: reprodução do Livro Copiador de Cartas, 
acervo do Museu Paulista.)

O processo da impressão em albúmen foi inventado pelo 
francês Louis Désiré Blanquart-Evrard por volta de 1850, 
um pouco antes do anúncio do processo da placa úmida de 
colódio. É praticamente o processo do papel salgado de Talbot, 
porém com uma camada de albúmen que mantém a imagem 
de prata sobre o papel e não entre suas fibras, o que fornece 
uma imagem com mais clareza de detalhes. A receita original 
passou por muitas revisões ao longo do tempo. Cada operador 
a modificava de acordo com suas pesquisas. Muitas varia-
ções se provaram pouco resistentes ao tempo. Mas, mesmo 
a impressão processada da melhor forma possível ainda se 
esmaece com o tempo.

Este artigo é uma das muitas versões da receita e exemplo 
de como as instruções eram passadas. Ao longo do tempo, 
pararam de usar o albúmen diluído em água, ajustaram as 
proporções de sais e prata e aprimoraram a tonalização  
e lavagem.

19 de setembro de 2019
Hoje fiz uma pesquisa intensiva em mais receitas 

de papel de albúmen, tanto antigas quanto moder-
nas. Quando se olha todas elas, dá pra ver que são 
semelhantes, porém muito diversas em termos de 
proporções nas formulações e especificidades nos 
procedimentos. Só me resta tentar escolher as fórmu-
las que me parecem fazer mais sentido e partir para a 
experimentação. Tenho tirado algumas dúvidas com 
o Mark, mas entendo que ele não tem obrigação de 
me ensinar o passo a passo. O ideal seria ir até lá em 
Rochester para ter uma oficina a esse respeito. Infe-
lizmente a viagem ficou cara.

O livro de James Reilly (1980) The Albumen  
& Salted Paper Book tem informações bem interes-
santes sobre o processo. Peguei dele algumas idéias 
para testar. ◆

26 de setembro de 2019
Aproveitei que vou fazer um banho novo de prata 

a 20% para fazer algumas medições e me ajudar a ter 
uma referência quando for fazer a manutenção deles.

Medi as densidades das soluções com um densí-
metro na região de 1.000 a 1.200.

Água deionizada 19 ºC d=1.000
Solução de prata 20% d=1.162
Assim, cada 1% de prata adiciona aproximada-

mente d=0.0081
Para estimar a densidade resultante de uma por-

centagem de prata, multiplicar a porcentagem por 
8,1.

Ex.: prata a 15% 
15 x 8,1 + 1.000 = 1.112 
É claro, uma referência aproximada, pois o banho 

em geral pode estar contaminado com outras coisas 
que interferem na medição. ◆

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 132.

29/10/1858 ~ Impressão de positivos.

~ The Photography News, v. 1, p. 86.
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19 de outubro de 2019
Hoje usei os papéis de 1,5% da última leva. Porém 

usei um banho 20% de prata. Aparentemente funcio-
nou bem. Ainda aparecem manchas de “escorrido” na 
folha de albúmen. Principalmente após tonalizar, já 
que a diferença de espessura dos escorridos dificulta 
a tonalização. Devo tentar fazer só uma camada. A 
exposição ainda é crucial e tenho dificuldade de jul-
gar. Creio que devo observar:

 − Baixa luz em Dmax. “Bronzing”.
 − Aspecto de superexposto, escuro;
 − Denso mas ainda com contraste.

Interessante: Uma cópia que eu havia exposto e 
lavado há mais de uma semana, guardada no escu-
ro, ainda estava boa. Totalizei e fixei sem problemas 
(como dito pelo Crookes). ◆

S. Paulo, 1° de junho de 1887.
Meu Portilho,

Sou um decidido para escrever! Desde janeiro 
que ando para dar-te notícias mas só agora o faço 
graças a tua carta de 22 passado.

Estimo saber que tu e tua família estão de saúde. 
Tenho querido ir visitar a tua boa mãe, mas por mo-
rar tão longe e atrapalhado com um serviço que te-
nho em mãos e que o acabarei em julho, não o tenho 
podido fazer. Mas sei por seu mano que ela está boa. 
Como Verdi despedindo-se da música escreveu seu 
Otello eu quis despedir-me da fotografia fazendo o 
meu. É um álbum comparativo de S. Paulo de 1862 
e 1878[sic]. Parece-me um trabalho útil e talvez o 
único que se tem feito em fotografia porque nin-
guém terá tido a pachorra de guardar clichês de 25 
anos. Tenho trabalhado muito e creio que nada farei. 
Conheces o meu gênio não sirvo para pedir. Neste 
trabalho andou um bocadinho de amor próprio do 
artista, e gratidão ao lugar em que estou a 25 anos. 
Nada te direi disto por aqui porque deves ter boas 
informações por cartas e jornais. Sempre a mesma 
úlcera atada em tiras jesuíticas. Compreendo tuas 
saudades do [*]. Serão justas, e os dos amigos... com 
restrições. Me parece que a tua felicidade seria com-
pleta se tivesses aí tudo a tua família. Então as sauda-
des dos amigos fariam o claro-escuro da existência. 
Dei as tuas lembranças a todos. Estou com vontade 
de ir para o Rio logo que acabar este meu trabalho, 
e, lá car se puder. Isto nunca será antes de meados 
de julho. Escreve-me de quando em vez. Estou mo-
rando na Rua da Boa Vista 15. Meus respeitos ati e 
[*]. Adeus. Teu amigo,

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 120.

6 de novembro de 2019
Hoje fomos, João, Isabela, Ricardo e eu fazer a re-

produção de um exemplar do álbum do Militão. Já vi 
um exemplar na Biblioteca Mário de Andrade e dois 
no Museu Paulista. Porém o que achei melhor para a 
reprodução é um que está na FAU. Os albúmens estão 
tão esmaecidos e amarelados como os outros, porém 
o conjunto está mais íntegro. Ele ainda possui muitas 
das folhas de seda que intercalam as páginas, numa 
alternância das cores amarela, branca, rosa, azul e 
verde. A encadernação está forte e parece ter passa-
do por um restauro nas páginas e reforço da lomba-
da. Não consegui fazer uma comparação cuidadosa 
desses quatro exemplares em relação ao conjunto de 
imagens, se são todas iguais ou se há alguma varia-
ção. Tudo bem, fica pro futuro.

Fizemos as reproduções em captura digital com 
uma boa câmera e lente, com iluminação cruzada e 
polarizada. Registramos também duas referências de 
cor colorchecker para ajudar no pós processamento.

Seria um procedimento bem padrão de reprodu-
ção de livro se não fosse pela acentuada curvatura que 
as páginas adquiriram com o tempo. Melhor seria, se 
com mais tempo e estrutura, pudéssemos ter usado 
um vidro pesado sobre as páginas para deixá-las pla-
nas na hora de fotografar. Deixamos um diafragma 
médio que achamos suficiente para não perder o foco 
nas curvaturas. Usamos alguns suportes para balan-
cear a lombada à medida que passávamos as páginas. 
Capturamos todas as 68 páginas, incluíndo as sem 
imagem, as capas e alguns detalhes da estrutura.

Esse exemplar tem 60 fotografias em albúmen, 
sendo vinte e duas de 1862, trinta e sete de 1887 e 
uma de 1868. Das fotografias de 1862, dezoito são 
apresentadas com o par comparativo de 1887. As fo-
tografias são refiladas manualmente sem tamanho 
padrão, adequando o corte ao conteúdo. Variam en-
tre 20 e 23 cm na horizontal e 11 e 16 cm na ver-
tical. Todas elas têm os quatro cantos chanfrados 

livremente. Já vi outras fotografias daquela época 
com o mesmo corte, então devia ser uma escolha es-
tética que pode ter a intenção de “limpar” a imagem, 
já que os cantos do negativo de colódio úmido em 
geral têm imperfeições.

Os albúmens foram adesivados em ambos os la-
dos das páginas, feitas de um tipo de cartão bristol, 
que não aguentaram a força de retração característica 
do albúmen e acabaram ficando contorcidas.

Cada página com foto possui impressa em tinta  
uma vinheta decorativa, a legenda da imagem e o nú-
mero da página. Isso indica que provavelmente Mili-
tão teve que manter em todos os exemplares a mesma 
sequência de lugares, mesmo que com imagens even-
tualmente diferentes do mesmo local.

Além das legendas, os únicos textos são o título da 
capa e o nome de Militão estampado em cada folha 
de seda. ◆

16 de outubro de 2019
Continuo tendo problemas de véu no albúmen 

para subbing, mesmo com ovo fresco. Parece não ser 
essa a fonte do problema. Por mensagens com Mark, 
ele sugeriu diluir mais o albúmen e adicionar ácido 
nítrico ao banho de prata. Diz que o véu acontece em 
banhos de prata mais velhos. Vou experimentar.

Ele também confirmou que a máscara vermelha 
para negativos é uma mistura de óxido férrico verme-
lho (ferrugem) + água + goma arábica. ◆

17 de outubro de 2019
Testei as sugestões de Mark. O albúmen já estava 

bastante diluído, então mantive:

Albúmen para subbing
Clara de ovo novo  5 ml
Água deionizada  1000 ml

O banho de prata estava em pH4 e adicionei áci-
do nítrico para chegar em pH3 (poucas gotas). Fiz 
um teste sem câmera e funcionou bem. Sem véu no 
albúmen.

Exposição
Minha base inicial é 1 ponto a mais que para o 

ambrótipo.
A referência visual é expor o máximo que der, 

mas mantendo os pretos vazios, sem informação, só 
o vidro.

Revelação
Ajustar a proporção dos químicos de modo que:

 − As altas luzes apareçam em cerca de 10 segun-
dos e o restante lentamente após isso.

 − Consiga estender a revelação por 90 segundos 
sem véu de base nos pretos.
Com temperatura em cerca de 25º C, funcionou 

bem em 25-10-100. ◆
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S. Paulo, 17 de julho de 1887.
Amigo Clau,

Não tenho organo[?] papel. Estarei comprando 
no Schaman, e é do que te mando. Importa tudo 
4:500m. Julgo que até meados de agosto estarei con-
cluindo o álbum!!! não me meto noutra. Tenho tido 
notícias tuas por tua família. Depois de acabado o al-
gum tenho intenção de ir ao Rio. Se ainda estiveres aí 
te avisarei para te dizer adeus na estação. Diverte-te 
e disponha[?].

S. Paulo, 4 de agosto de 1887.
Srs. Guimarães & Ferdinando

Vou anunciar aqui e aí um álbum comparativo de 
S. Paulo de 1862 e 1887 cujas assinaturas findaram 
no último mês. Desejando que VS desse-me permis-
são para anunciar o seu estabelecimento para rece-
berem assinaturas. Se quiserem fazer-me o favor e a 
bondade de mandar-me dizer para anunciar e man-
dar-lhe uma lista. É possível que aí não tenha assina-
tura mas é desencargo de consciência. Não precisa de 
nada? Sem mais com estima.

S. Paulo, 25 de agosto de 1887.
Sr. Joaquim Floriano Wanderley

Não tendo por quem mandar-lhe o álbum que VS 
tão gentilmente assina. Rogo-lhe o obséquio de man-
dá-lo buscar no escritório do jornal “A Província de 
S. Paulo”. Agradeço-lhe a espontaneidade com que se 
digna assinar [*] a meu trabalho. Peço-lhe [*] para 
assinar-me.

As últimas cartas de Militão falando sobre a produção  
do Álbum Comparativo, indicando o término em agosto  
de 1887.

Acima, o álbum aberto. Procurei manter as reproduções deste 
exemplar que estão presentes neste trabalho com a aparência 
próxima à do original. Quis abrir mão de edições que trariam mais 
clareza visual às imagens descritas nas fotografias para mostrar 
melhor o estado atual do objeto fotográfico como um todo. Ainda 
assim, não se mostram detalhes como o leve brilho que ainda resta 
na fina folha de papel albuminado sobre o papel fosco e curvado. 
É comum nos concentrarmos em olhar, sintetizar e melhorar a 
clareza da mensagem e ignorarmos a mensageira (quem é esta?).

Nos quatro exemplares do álbum que vi pessoalmente, todos estão 
com os albúmens esmaecidos e amarelados em graus diferentes, 
mas em geral bem degradados. Não posso afirmar o motivo, 
mas posso apontar possibilidades que devem ter se somado. A 
montagem é um possível fator, já que existem manchas e degra-
dação de toda a página. Aparentemente, Militão usou um papel 
cartão bristol, que é um nome genérico para um cartão composto 
de camadas para ficar mais rígido. Não existe uma especificação 
para a qualidade do papel usado na fabricação, podendo inclusive 
ter uma qualidade melhor na superfície e um miolo de papel ruim 
com lignina. Não parece ter manchas do adesivo, que pela época 
pode ter sido de “amido de trigo”, um bom material se bem feito.O álbum tem aproximadamente 32 x 22 cm, com cerca de 3,5 cm de espessura. A capa dos outros exem-

plares que vi são iguais, porém a de um deles é vermelha. É possivel ver que houve um restauro de reforço 
da lombada. Na vista da lateral, nota-se o quanto as páginas estão curvadas. Na parte interna da capa está 
a identificação do encardenador original: Baruel, Pauperio & C.; R. Quitanda, 8, S. Paulo.

As folhas de seda que intercalam cada página, com cores sortidas, 
brasão do estúdio Photographia Americana e nome do Militão

Pode haver algum problema de processamento das “levas” de 
cópias, feitas em diversas sessões, já que a degradação não é 
uniforme no conjunto. O papel salgado e o papel de albúmen 
sofreram muita degradação em seu início devido a más práticas 
de fixação, tonalização e lavagem, por desconhecimento. Em 
1887, Militão já teria acesso a pesquisas de métodos melhores 
de processamento. Era comum que cópias produzidas em massa 
tivessem uma fixação e lavagem pior que quando feitas em pouco 
volume. Resto de sulfato do fixador, combinado com a umidade do 
ar, é uma grande causa de esmaecimento de cópias fotográficas. É 
preciso considerar que não sabemos se inicialmente todas as cópias 
tinham uma boa aparência de contraste e densidade, pois isso 
depende da qualidade de cada negativo. Negativos super expostos, 
por exemplo, geram cópias sem densidade máxima nas baixas 
luzes, que pode aumentar a aparência esmaecida.

Se não bastasse todo o cuidado de processamento, montagem 
e guarda, o papel de albúmen é intrinsecamente pouco estável 
devido à forte combinação da prata com o albúmen. Nem o fixador 
consegue retirar toda a prata “não usada” do albúmen, que acaba 
reagindo ou com fixador mal lavado ou com contaminantes do 
ambiente e amarelando os brancos. 

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 123-124.
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5 de dezembro de 2019
Notas Aleatórias (pensando...)
– Eu estava vendo as fotos de Michael Wesely no 

IMS Paulista. São capturas de longuíssima exposição 
da construção do prédio do museu. Me confirmou 
que: quanto mais curta a exposição, mais tudo que é 
animado se torna tão sólido quanto um prédio. Mas 
se a exposição for longuíssima, vai dar pra ver que até 
os prédios se movem. Instantâneo? Longa exposição? 
A referência é o tempo humano.

– Algumas realidades são conhecidas por inter-
médio da imagem. A dilatação ou contração tempo-
ral, a distância e as pequenas e grandes dimensões. A 
imagem traduz o mundo para as limitações sensoriais 
humanas. Daí adquire autoridade, transferida entre 
campos de aplicação, do técnico para o subjetivo.

– Fotografia digital: sem textura intrínseca. Qual 
textura ou materialidade é estabelecida na captura? 

– Fotografia dá a possibilidade de reobservar a 
cena e refazer o foco de atenção infinitamente.

– O Acaso Inesperado e o Acaso Esperado. Pode 
até começar como uma surpresa, um acaso da foto-
grafia analógica: manchas e artefatos, um feliz acaso 
inesperado. Se aprovado, começa ser procurado até se 
tornar uma técnica em si, um acaso esperado. Mesmo 
o fotógrafo mais aberto ao acaso, contrário à técnica, 
há de recusar imagens que foram “longe demais”. A 
busca está nesse equilibrio. ◆

Muitas vezes achamos que o estado da tecnologia é o sufi-
ciente, por não entendermos sua limitação e não sabermos o 
que “estamos perdendo”. Como nesse artigo, em que precisar 
de 10 ou 12 segundos para um retrato é considerado assunto 
resolvido. Não conhecendo o tipo de retratos que podem ser 
feitos com os tempos de exposição curtíssimos que temos 
hoje mesmo com pouca luz, esse fotógrafo da placa úmida 
estava satisfeito com seus resultados. Porém, ele admite que o 
estágio da fotografia de então não lhe permitia registrar alguns 
assuntos como gostaria.

A ideia de “fotografia instantânea” era a de uma que permitisse 
uma captura breve o suficiente para congelar os movimentos 
do mar, nuvens, crianças e “pessoas nervosas”. Com a evolução 
da tecnologia, um tempo curto de exposição se tornou banal, 
chegando a milésimos de segundos. O termo “fotografia 
instantânea” migrou então para o processamento da imagem, 
uma foto que se revelasse instantaneamente num objeto final 
visualizável, como no famoso filme Polaroid.

Hoje, com a fotografia digital, tanto a captura quanto a visua-
lização em tela são instantâneas. O termo “fotografia instan-
tânea” terá que achar algo novo a que se referir.

26 de dezembro de 2019
Finalmente fixei a placa negativa que fiz do forte 

de Bertioga durante o festival no 1º final de semana 
de novembro. Estava conservada em glicerina.

Ela ficou bem manchada de sujeira. Não fosse por 
isso, teria ficado muito boa. Acho que a placa estava 
suja de algo (carbonato ou poeira) na hora que apli-
quei o albúmen.

Pintei o céu da imagem de vermelho. Diluí pouco 
óxido para bastante goma, de olho.

É bom deixar descansar um pouco, pois um pó 
escuro mais grosso decanta. Também adicionei um 
pouco de álcool para eliminar a espuma da agitação.

Pintei o verso da placa e está secando. Não sei se 
está certo, pareceu um pouco sujo. ◆

27 de dezembro 2019
Hoje fiz uma cópia em albúmen para ver o efeito 

da máscara que apliquei ontem. Fiz a exposição na 
sombra e coberta com 4 folhas de papel vegetal por 
cerca de 1h30. O princípio funciona. Porém não ficou 
bom, com as seguintes observações:

– A aplicação manchada da máscara vermelha 
aparece na cópia. Para bloquear bem e deixar o céu 
branco, é preciso deixar a camada densa e uniforme.

– É dificil retocar por cima com mais tinta, é me-
lhor tirar tudo e aplicar novamente. Usar algodão 
umedecido para retirar a máscara. A agua amolece a 
goma arábica.

Observações de procedimento:
– Fazer densa: parece melhor fazer a tinta com 

bastante óxido para facilitar bloquear o céu.
– Goma arábica: a goma parece ser o que mantém 

o pigmento em suspensão.
– Filtrar com algodão: talvez o óxido que com-

prei seja meio sujo. Filtrar a solução em um funil 
com algodão deu uma tinta mais homogênea e sem 
partícula.

Acho que não estou fazendo certo. Preciso estu-
dar melhor. ◆

30 de dezembro de 2019
Fiz uma cópia em albúmen do negativo dos ca-

nhões do Forte de Bertioga em que apliquei a másca-
ra vermelha no céu.

– A camada grossa de tinta pode craquelar. Adi-
cionar glicerina?

– A camada grossa bloqueou bem o céu.
A cópia ficou até boa. Penso em fazer o mesmo 

com alguns negativos do projeto do Militão.
O Mark comentou que os retocadores pintavam 

apenas ao redor dos prédios e árvores pelo lado do 
colódio e colavam papel preto, amarelo ou laranja no 
verso para cobrir o resto. ◆

18/2/1889 ~ Fotografia instantânea.

~ The Photography News, v. 1, p. 280.
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~ The Photographic News, v. 2, p. 65-66 (trecho).

Traduzi este trecho da introdução do guia da Ko-
dak sobre fotografia forense (Using photography to 
preserve evidence) por achar interessante as consi-
derações sobre a informação fotográfica em seu uso 
como prova visual. As notas de rodapé são do texto 
original.

O que fotografias mostram?

Fotografias não podem e não recriam o assunto 
original. Elas preservam um registro visual de um 
momento no tempo que pode ser recordado com me-
nos perfeição por uma testemunha ocular. Descrição 
verbal pode ser inadequada para descrever um ob-
jeto, uma cena, ou um evento: “… quando é preciso a 
exata descrição dos detalhes complexos de um objeto 
existente, a exata relação de suas partes, ou sua loca-
lização em relação aos outros objetos, ou a relação de 
muitos objetos entre si, a fotografia pode ir bem além 
das possibilidades da descrição verbal.”1.

Técnicas fotográficas podem ser usadas simples-
mente para registrar, ou podem ser usadas para ex-
tender a visão e compreensão. Qualquer que seja a 
técnica ou meio fotográfico, porém, a fotografia só 
representa a existência de uma cena, um objeto, ou 
da qualidade inata do objeto. “O ponto importante… 
é que toda fotografia de qualquer tipo é sempre dis-
torcida em relação à realidade…. Ou o observador 
precisa entender as distorções e interpretá-las apro-
priadamente ou o fotógrafo precisa introduzir as mo-
dificações apropriadas ou contra-distorções de forma 
que o observador destreinado irá interpretá-las cor-
retamente.”2.

1 Ralph M. Evans. Eye, Film, and Camera in Color 
Photography (New York, Wiley, 1959), p. 8.
2 Ibid, p. 9-10.

As Cores e o Estúdio

Pensamos nas fotografias do passado como preto e 
branco, mas a realidade está longe disso. Elas tinham 
cores: tons avermelhados, azulados, esverdeados, 
amarelados e combinações deles. Dificilmente eram 
neutras. Mas claro, as cores não eram parecidas com 
as dos assuntos fotografados. Durante muitas déca-
das, foi um mistério se seria possível capturar e re-
produzir as cores individuais de cada elemento em 
uma cena. Não bastassem as cores serem registradas 
como tons de luminosidade, esses tons também não 
batiam com a aparência que temos das cores. Matizes 
quentes, como amarelo e vermelho, apareciam sem-
pre mais escuros ou negros, e os matizes frios como o 
violeta se registravam mais claros do que deveriam. O 
fotógrafo deveria escolher a cor dos assuntos, fundos 
e roupas, considerando essa característica para um 
melhor resultado fotográfico. 

Do daguerreótipo até o inicio da placa seca de 
gelatina, a fotografia era assim, apenas “sensível ao 
azul”. Depois, conseguiu-se estender a sensibilidade à 
região do verde, e a denominaram de “ortocromática”. 
Um pouco mais tarde, conseguiu-se fazer a captura 
ser sensível ao mesmo espectro que nossos olhos, e as 
cores então puderam ser registradas em tons de cinza 
com uma luminosidade correspondente independen-
te de sua matiz, a sensibilidade “pancromática”. Mas o 
registro do matiz da cor e sua reprodução na imagem 
positiva só viriam mais tarde.

Ainda sem uma imagem positiva com cores reais, 
o fotógrafo poderia pintar os rostos, roupas e cenário 
para contornar essa limitação da fotografia e trazer 
mais “vida e realidade” à cena. Como tudo na vida, 
existiam os serviços bons, lindamente colorizados, e 
os ruins, pintados como grandes borrões. ◆

Na foto do alto, utilizei pastel seco raspado para colorizar 
alguns ferrótipos antes de aplicar o verniz de proteção. Nem 
todas as cores ficam boas.

Acima, um exemplar muito ressecado de um “opaco”, a 
máscara vermelha para retocar negativos, aumentando a 
luminosidade de onde for aplicado. Acredito que ainda dá 
pra usá-lo passando um pincel úmido.

Dois tipos de pigmentos para colorizar impressões 
em albúmen. Não tentei utilizá-los. 

Na foto de cima à esquerda, são pigmentos secos em 
pó. No estojo original em que vieram, havia frascos 
secos do solvente, que não sei qual era. A referência 
de cor ao lado, um colorchecker, é uma amostra de 
cores comuns “no mundo”. Alguns tons de pele, 
cores de paisagens e amostras de RGB e CMYK. 
É interessante que os pigmentos tenham as cores 
similares, pois também eram para pintar gente, 
paisagens e roupas.

Acima, o mesmo colorchecker fotografado em placa 
úmida para entendermos como ela registra as cores. 
Veja como os tons verdes e quentes não são regis-
trados. ficam escuros, e os tons frios ficam claros. 
Alguns tons aparentemente quentes aparecem claros 
pois há azul em sua composição.

À esquerda, uma coleção de cores para impres-
sões em albúmen que o Chuck trouxe para eu ver. 
Acho que deve ser aquarela com goma arábica que 
ressecou. Deve ser possível usar só de passar um 
pincel úmido.

15/04/1859 ~ Lições sobre colorizar fotografias.
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Acima, um exemplo de estúdio de luz natural “skylight”. É possível ver o posicionamento das 
janelas, em geral orientadas para o lado oposto do caminho do sol, o sistema de controle de luz 
com cortinas para bloquear ou difundir a luz e os painéis de fundo. (foto de J. B. Schriver publi-
cada em Complete self-instructing library of practical photography; v. 7, 1909. p. 129.)

À direita, páginas do manual de fotografia de Lièbert que Militão estava traduzindo. Tem um 
capítulo com exemplos de uso do estúdio de luz natural e acessórios para fazer várias ilumina-
ções de retrato. Estranhamente, diagramaram com a fotografia a que cada esquema se refere 
no verso dele. De qualquer forma, dá pra ver que essas fotografias coladas no livro estão com o 
aspecto perfeito e não esmaecidas como os albúmens de Militão, mesmo sendo da mesma época. 
As fotografias são impressões em carvão. São muito mais estáveis, como é visível.

À esquerda, uma inversão digital de um negativo de colódio de 13 x 18 cm feito no estúdio de 
Militão. É comum em negativos dessa época ver objetos do estúdio dentro do quadro. Não era 
descuido: o que o fotógrafo entregava ao cliente era o positivo da área central, como na cópia 
em albúmen acima, de seu catálogo de retratos. O excesso de imagem do negativo lhe dava uma 
margem de segurança das manchas comuns ao processo. Neste caso, não se veem as janelas de 
luz, mas, no topo, um difusor branco suaviza a iluminação sobre o rosto, que vem de um teto 
de vidro que deve cobrir quase a largura toda da cena. Do lado direito, a parede clara rebate a 
luz natural que vem de janelas do lado esquerdo. Atrás da moça, dá pra ver nitidamente que se 
trata de um fundo falso pintado “de salão”, como Militão se refere a ele em uma carta. O difusor 
branco, no negativo, é bem preto. Militão aproveita essa área que não aparecerá na cópia para 
riscar, com uma ponta seca, o número de catálogo da matriz. A retratada é identificada como 
Madame Kate Ellis, fevereiro de 1880.
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12 de janeiro de 2020
Hoje pintei a tela para fazer o fundo fotográfi-

co para retratos em colódio. Fiz na sala do ateliê da 
Simone.

A tela eu já havia comprado no Centro. A dimen-
são é de 1,7 x 3 m aproximadamente. 

A tinta usada é uma Suvinil misturada na loja. O 
nome de catálogo é Azul-petróleo. Foi uma lata de 
800 ml.

O temor é que, por ser uma tinta para parede, ela 
não aguente ficar na tela flexível. Para tentar evitar 
isso, peguei uma dica com o Tung para deixá-la mais 
flexível: adicionar cola branca PVA. 

Foram três demãos de tinta (o tecido já vem com 
fundo branco). A primeira foi: 7 partes de tinta, 3 
partes de água, 1 parte de cola.

As duas demais foram: 8 partes de tinta, 2 partes 
de água, 1 parte de cola.

Aparentemente deu certo, vamos ver amanhã 
quando eu enrolar de volta.

Quanto à cor, parece boa. Talvez um pouco escura 
(achei que a cola ia clarear bem a tinta, mas não). Mas 
acho que já vale a tentativa.

A cor azul-esverdeada era usada em alguns estú-
dios do século 19 como fundo ou cobrindo todas as 
paredes. A cor branca era evitada, pois torna o con-
trole da luz difícil. Essa cor também deixa a visuali-
zação da cena mais fácil na hora de compor no vidro 
despolido. O efeito como fundo para retratos é inte-
ressante: se tiver azul na fonte luminosa (luz natural): 
o azul do fundo aparece e o fundo é registrado mais 
claro no colódio, que é sensível a ele. ◆

Aqui está o fundo liso que pintei para usar principalmente na pequena varanda do primeiro andar do ateliê. Ela é tão 
pequena que é dificil fazer uma foto de sua arrumação. Não dá pra fazer mais do que retratos individuais de meio corpo. 
Não há vidros, toda a face esquerda e traseira é aberta e virada para o sul. A luz de céu que passa por entre as construções 
vizinhas é suave e indireta. No verão, o Sol caminha mais alto no céu e acaba iluminando diretamente a cena na parte da 
tarde, o que é um problema. O teto é coberto, o que facilita o controle da luz com um rebatedor.

Quando não dá para fotografar na varanda com luz natural, eu uso a sala com luz elétrica contínua. Eu construí duas 
caixas de madeira para abrigar seis lâmpadas cada. As lâmpadas são fluorescentes de 85 W de tom frio, que é importante 
para ter mais espectro azul. Aqui dá pra ver um teste de luz com as duas caixas ligadas para dar uma luz mais distribuída. 
A iluminação é desconfortável para os olhos, então eu uso um filtro azul-escuro em frente às lâmpadas para diminuir o 
brilho apenas do espectro que não é azul, logo não é usado pelo colódio. Melhora bastante aos olhos. Apesar de ser forte, a 
luz é apenas suficiente para se fazer retratos fechados em 10 segundos.

As duas fotos da direita foram feitas nesse dia com essa configuração de luz. A cópia de albúmen de cima é de quando eu 
ainda estava tendo problemas para cobrir o papel, gerando essas manchas de escorrido. A cópia de baixo já é com uma  
boa cobertura de albúmen, sem manchas e com um leve brilho. Ambas as cópias são tamanho placa inteira e tonalizadas 
com ouro.

2020
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1 de março de 2020
Fiz dois retratos da Beth, aproveitando que veio 

visitar. Ela estava a caminho de seu treino de arco e 
pedi para se paramentar. Fiz no estudio-varanda em 
placa 18 x 24 cm com a lente 240 mm. O dia alternou 
entre nublado e ensolarado.

Retrato 1 (fechado), EV10,5; 24 s em f/5.6.
Retrato 2 (aberto), EV 11; 20 s em f/5.6. 
Revelados por cerca de um minuto.
Boas densidades! ◆

5 de março de 2020
 Meu pai visitou o ateliê e aproveitei que o fundo 

estava montado e tinha placas limpas pra fazer um 
retrato dele em placa 18 x 24 cm.  O terceiro retrato 
ficou bem legal. Usei o fundo azul esverdeado e um 
rebatedor no lado oposto da luz difusa do céu. Estava 
em EV10; 20 s em f/5.6 com a 240 mm.

Revelei e envernizei. 
Está parando de chover e a previsão é de dias de 

sol. Vou conseguir sair para fazer mais vistas. ◆

8 de março de 2020
Ontem e hoje fiz algumas cópias positivas, in-

cluíndo o retrato de meu pai. Acho que finalmente 
consegui resolver uma boa receita de albúmen. Ele 
está cobrindo uniformemente e tem um bom con-
traste e brilho com apenas uma camada. 

Tenho testado fazer lotes de várias cópias e apenas 
enxaguá-las muito bem, depois as penduro pra secar 
e as guardo, no escuro. Já juntei por três dias para to-
nalizar tudo de uma vez só e não vi problema. Depois 
fixo e lavo normalmente. ◆

28 de fevereiro de 2020
Mais uma leva de albúmen para papel. Desta vez, 

vou tentar com outra batedeira. Eu estava fazendo 
com uma pá de batedeira em uma furadeira à bateria. 
Apesar de interessante, acho que não está batendo tão 
bem as claras. Se bem que há de se imaginar como 
eram batidas antigamente. Peguei a batedeira orbital 
de casa, estava lá encostada sem fazer bolos há anos, 
infelizmente. Os ovos são bem novos, com 4 dias. 
Separei 1 litro de clara e adicionei 2% de cloreto de 
amônio. Bati por 15 minutos em velocidade máxima! 
Ficou uma clara em neve bem rígida. Deixei descan-
sando para liquefazer. ◆

29 de fevereiro de 2020
A clara em neve liquefez quase toda, ficando ape-

nas uma crosta grossa no topo. Acho que ficou bem 
líquida, pois passou sem muita dificuldade por um 
filtro de café.

Já tentei cobrir algumas folhas para testar e  
parece bem melhor, mais fluida. Não está ficando 
com marcas de escorrimento como tem acontecido 
até agora. ◆ 

21 de fevereiro de 2020
Hoje o Chikaoka veio visitar o ateliê com a Natha-

lia. Com o meu estúdio de varanda montado, resolvi 
fazer um retrato de cada. Fiz negativos em placa in-
teira e ficaram um pouco fracos. Fiz uma segunda re-
velação para aumentar um pouco a densidade. Ficou 
no limite para fazer os albúmens. ◆

Lavagem final dos retratos em 
albúmen de Nathalia e Chikaoka.



A crowd of hopes
That  sought  to  sow  themselves like winged  lies 
Born out of everything I heard and saw 
Fluttered  about  my  senses  and  my soul.3

Ansiava por capturar toda a beleza que veio antes de mim e, por fim, essa 
ânsia foi satisfeita. As dificuldades só aumentaram o valor da busca. Co-
mecei sem conhecimento dessa arte. Não sabia onde colocar a caixa escura, 
como focar meu modelo, e minha primeira foto, para minha consternação, 
apaguei esfregando a mão sobre o lado coberto do vidro. Era um retrato de 
um fazendeiro que, na minha opinião, parecia Bollingbroke. Os camponeses 
da nossa ilha são muito bonitos. Os homens, mulheres, donzelas e crianças 
se mostraram modelos adoráveis, como todos os patronos da minha foto-
grafia já sabem.

Paguei a este fazendeiro dois xelins por hora e, após muitos xelins e horas 
dedicadas a experimentos, fiz minha primeira foto, e foi essa que apaguei ao 
segurá-la triunfante para secar.

Transformei meu depósito de carvão numa sala escura e um galinheiro 
envidraçado que havia dado aos meus filhos se tornou minha casa de vidro! 
As galinhas foram libertadas e, espero, acho que não foram comidas. Acabou 
a diversão dos meus meninos com os ovos recém botados, e todas as mãos 
e corações se compadeceram do meu novo trabalho, já que a companhia de 
galinhas e pintinhos foi logo substituída pela de poetas, profetas, pintores e 
adoráveis donzelas, que, por sua vez, imortalizaram a humilde construção  
da fazenda.

Após o sucesso com o fazendeiro, eu, em seguida, tentei com duas crian-
ças; meu filho Hardinge, que estava de férias de Oxford, me ajudou com a di-
ficuldade em enfocar. Eu estava na metade de um lindo retrato quando uma 
explosão de riso de uma das crianças me fez perder todo o trabalho; com me-
nos ambição, retratei uma criança sozinha, apelando aos seus sentimentos e 
falando sobre o desperdício dos químicos da pobre Sra. Cameron. O apelo 
surtiu efeito, e resultou num retrato que chamei de “Meu Primeiro Sucesso”.

 Estava num transe de alegria. Corri por toda a casa, buscando presentes 
para a criança. Senti como se ela houvesse feito a foto sozinha. Copiei, tona-
lizei, fixei e emoldurei o retrato naquele mesmo dia e apresentei-o ao pai da 
criança – tamanho 11 por 9 polegadas.

3 Uma multidão de esperanças / Buscam semear-se como aladas farsas / Nascidas de 
tudo o que vi e ouvi / Revoando sobre meus sentidos e minha alma.

Annie Philpot, por J.M. Cameron. 
Escrito “Annie – my first success” 
à mão pela Sra. Cameron e data- 
do de janeiro de 1864.  
“Silver print” 19 x 14 cm contido 
em um álbum dado pela Sra. 
Cameron a Anne Thackeray 
(Lady Ritchie). Não fica claro 
o que é silver print (“impressão 
em prata”). Pela época, provavel-
mente é uma cópia em papel  
de albúmen.

É estranho que a Sra. Cameron tenha cometido deslizes em relação às 
datas do próprio trabalho, mas Anais da Minha Casa de Vidro é apenas um 
manuscrito inacabado, claramente não mais do que o primeiro rascunho 
não corrigido, escrito num impulso repentino. Também é importante ter em 
mente o fato de que esse manuscrito foi escrito dez anos após ela começar a 
fotografar. Minha explicação está indicada nas notas de rodapé.

A fotografia da Sra. Cameron, agora com dez anos de idade, já passou da 
idade de balbuciar e gaguejar e já pode falar por si mesma, tendo já viajado 
pela Europa, América e Austrália, e sendo acolhida, o que lhe deu confiança 
e poder.

Portanto, penso que Anais da Minha Casa de Vidro será bem recebido 
pelo público e, empenhando-me em revestir minha pequena história de luz, 
de indumentária, estou confiante de que o relato fidedigno de um trabalho 
incansável, com a história do interesse humano ligada a esse trabalho, em 
alguma medida, agregará valor a ele.

Que os detalhes estritamente pessoais e tocantes aos sentimentos devem 
ser evitados é uma máxima que o nosso instinto poderia sugerir, e nobres 
são os ensinamentos daquele cujas palavras se tornaram texto para as nações:

Be wise; not easily forgiven
Are those, who setting wide the doors that bar
The secret bridal chamber of the heart
Let in the day2

Portanto, é com esforço que contenho o transbordamento do meu cora-
ção e digo, simplesmente, que minha primeira câmera e lente me foi dada 
por minha querida e falecida filha e seu marido, com as palavras “Experi-
mentar a fotografia pode entretê-la, mãe, em sua solidão em Freshwater”.

O presente daqueles que eu com tanta ternura amava, deu mais impulso 
ao meu já assentado amor pelo belo, e desde o primeiro momento manuseei 
minha lente com um ardor terno, e para mim se tornou um ser vivo, com voz 
e memória e vigor criativo. Durante muitas e muitas semanas no ano de 64 
trabalhei infrutiferamente, porém não sem esperanças. 

2 Seja sábio; não se perdoa facilmente / Àqueles que, ao escancarar as portas que 
trancam / A câmara nupcial secreta do coração, / Deixam a luz do sol entrar

A pequena, doce Annie, com cabelos da cor do sol! Nenhum prêmio pos-
terior pôde apagar a lembrança deste entusiasmo, e agora que essa mesma 
Annie já tem 18 anos, como eu gostaria de encontrá-la e testar meu toque 
de mestre.

Tendo, desta forma, começado, não irei deter meus leitores com outros 
detalhes de pequeno interesse; apenas tive que trabalhar e colher uma farta 
recompensa.

Creio que aquilo que disse meu filho mais novo, Henry Herschel, hoje 
um fotógrafo muito notável, é verdade - que meus primeiros triunfos em 
minhas fotos fora de foco foram um acaso. Isto é, quando focalizava e che-
gava a algo que, aos meus olhos, era muito belo, eu parava ali em vez de ficar 
girando a lente, buscando um foco mais definido, algo em que os outros 
fotógrafos insistem.

Anais da Minha Casa de Vidro
por Julia Margaret Cameron 
(Manuscrito de 18741)

Texto retirado de Julia Margaret Cameron: Her Life and Photographic Work,  
de Helmut Gernsheim.
Trecho traduzido por Raquel Dommarco Pedrão.

1 Annals of my Glass House (título original). Este fragmento autobiográfico foi publicado 
pela primeira vez na exposição Catalógue, junto às fotografias da Sra. Cameron mostradas 
na Galeria Camera, Londres, em abril de 1889, e reimpresso no The Photographic Journal, 
Londres, em julho de 1927.
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um dos mais bonitos idílios da vida real que pode ser concebido e, o que é 
de muito mais importância, um casamento de bem-aventurança com crian-
ças dignas de serem fotografadas, como sua mãe fora, por sua beleza; mas 
também deve ser observado que o pai era eminentemente bonito, com uma 
cabeça grega de tez corada saxônica.

Desde o começo de sua infância, outra pequena empregada minha 
tem sido uma das mais belas e constantes das minhas modelos, tendo sua 
face sido reproduzida de todas formas, sem, contudo, que a graça de seus  
contornos tenha perecido. No outono passado, seu rosto ilustrando a primo-
rosa Maud

There has fallen a splendid tear
From the passion flower at the gate5

era tão puro e perfeito em seus contornos quanto foram meus estudos de 
Madonna dez anos antes, com dez vezes mais emoção na expressão. Os atri-
butos bastante incomuns de seu caráter e a complexidade de sua mente, se 
assim posso chamá-lo, merecem a devida menção, e são o fascínio daqueles 
cuja vida se mistura com a da família como amigos íntimos da casa.

Fui aclamada por algumas correspondências muito bonitas sobre minha 
fotografia e, com a permissão dos escritores, vou reproduzir algumas daque-
las que serão de interesse de todos.

Um homem extremamente gentil de Berlim demonstrou grande entu-
siasmo, pelo qual me sinto muito grata a ele. Escrevendo em uma língua 
estrangeira, ele evidentemente consultou o dicionário, que oferece dois ou 
três significados para cada palavra, e ao escolher entre esses dois ou três, o 
resultado é bastante cômico. Quisera eu poder lidar com todas as línguas 
estrangeiras de forma tão alegre

O Sr. ___ anuncia à Sra. Cameron que ele recebeu no primeiro semestre 
uma Nota de Libra, e tirou as fotos como a Sra. Cameron deseja. Ele vai 
ter o maior sofrimento * para colocar as fotos eram boas.
O Sr ___ e o Comitie se arrependem muito** que agora seja impossível 
levar o Portfolio. Os quartos estão cheios até a menor buzina. *** 
A Embaxuda Inglesa tem o maior interesse na colocação das Fotografias 
da Sra. Cameron e o Sr. ___ envia seus respeitos extraordinários às céle-
bres e famosas fotos femininas. - Seu mais obediente, etc.

5 Caiu uma esplêndida lágrima / Do pé de maracujá no portão.

A gentileza e delicadeza desta carta são evidentes e os erros são facil-
mente explicados. 

*Cuidado - que era a palavra necessária - é expressado por “Sorgen”, bem 
como “Sorrow” (sofrimento). Invertemos a sentença e lemos - Para ter as 
fotos bem colocadas onde a luz é boa.

** Regret (arrepender-se)— lamentar. 
*** Winkle (buzina)— significa canto de sala em alemão.
A excessiva civilidade com a qual a carta termina é a cortesia típica de 

um alemão a uma senhora artista e, em todos os casos, a Alemanha sempre 
me honrou e tratou com bondade, e, para minha sorte, pude coroar todas as 
minhas felizes associações com aquele país, tendo o privilégio de fotografar 
o príncipe e a princesa herdeiros da Alemanha e da Prússia.

Essa carta alemã tinha um refinamento que permite sorrir com o escritor, 
não do escritor. Menos simpático, no entanto, é o riso provocado por algu-
mas cartas inglesas, dentre as quais dou um exemplo:

A senhorita Lydia Louisa Summerhouse Donkins informa a Sra. Came-
ron que deseja posar para que ela a fotografe. A senhorita Lydia Louisa 
Summerhouse Donkins é uma pessoa que viaja de carruagem, e, por-
tanto, pode assegurar à Sra. Cameron que ela não chegará com o vestido 
amarrotado.

Se a senhorita Lydia Louisa Summerhouse Donkins estiver satisfeita com 
sua foto, a srta. Lydia Louisa Summerhouse Donkins tem uma amiga que 
também viaja de carruagem e que gostaria de ter sua imagem tirada.

Respondi à senhorita Lydia Louisa Summerhouse Donkins que a Sra. Ca-
meron, não sendo uma fotógrafa profissional, lamentava não ser capaz de 

“tirar sua imagem”, mas se a sra. Cameron pudesse de fazê-lo, preferiria que o 
seu vestido estivesse amassado.

Pareceu que ensinar um pouco de arte seria uma gentileza, porém mais 
de uma vez me arrependi de não ter conseguido realizar uma foto dessa pes-
soa, com sua carta afixada a ela.

Isso foi quando eu estava em L.H.H., onde eu tinha levado minha câmera 
para fotografar o grande Carlyle.

Quando tive tais homens diante da minha câmera, toda a minha alma se 
esforçou para cumprir o seu dever perante eles, registrando fielmente sua 
grandeza do interior, bem como os atributos externos.

A fotografia, quando tirada dessa forma, é quase a materialização de uma 
oração. O maior sentimento de devoção que presenciei foi ao fotografar meu 

enfermidade das mentes nobres”, devo confessar que quando aqueles, cujo 
julgamento eu reverenciava e valorizava elogiaram os meus trabalhos “meu 
coração saltou como um arco-íris no céu”, e renovei todo o meu ardor.

A Sociedade Fotográfica de Londres, com seu periódico, teria me desa-
nimado muito, se eu não tivesse dado àquela crítica o peso que ela merecia.  
Foi cruel e manifestamente injusto, para mim, comparecer à premiação.  Os 
juízes mais tolerantes e exigentes me deram um grande espaço em suas pare-
des, o que parecia convidar à ironia e à bile dos jornais impressos.

Enviei minhas fotografias para a Alemanha. Berlim, o lar da arte foto-
gráfica, me concedeu, no primeiro, ano uma medalha de bronze; no ano 
seguinte uma medalha de ouro, e uma instituição inglesa, a Hartly Institu-
tion, me premiou com uma medalha de prata, com o interesse, espero, pelo 
sucesso de alguém ‘em casa’, alguém que morava tão perto de Southampton.

A compaixão pessoal me ajudou muito. Meu marido, em todos os mo-
mentos, admirou cada foto com prazer, e diariamente tenho por hábito cor-
rer até ele com todos os cristais sobre os quais uma nova glória acaba de ser 
estampada, e ouvir seus entusiasmados aplausos. Esse hábito de correr para 
a sala de jantar com minhas fotos molhadas já manchou uma quantidade tão 
imensa de toalhas de mesa com nitrato, manchas indeléveis, que teria sido 
banida de um lar menos indulgente.

Nosso principal amigo, Sir Henry Taylor, emprestou-se muito às minhas 
primeiras tentativas. Apesar do receio de que, possivelmente, sentando-se 
ao meu bel prazer pudesse estar fazendo um tolo de si mesmo, ele por sua 
vez, com a grandeza própria do afeto altruísta, se comprometeu a ser Frei 
Laurence com Julieta, Próspero com Miranda, Assuero com a Rainha Ester, a 
segurar meu bastão como se fosse seu cetro e a fazer o que eu desejasse. Com 
este grande bom amigo isso era tão completamente verdade que 

The chord of self with trembling 
Passed like music out of sight.4

não só minhas fotos foram tiradas, mas inteiramente por causa do retrato de 
Próspero e Miranda, surgiu um casamento que, espero, cimentou a prosperi-
dade e o bem-estar de um verdadeiro rei Cophetua que, em sua Miranda, viu 
o prêmio que provou ser uma joia na coroa do monarca. A visão do retrato 
fez com que a decisão fosse proferida, a qual, após 18 meses de constância, 
foi amadurecida pelo conhecimento pessoal, depois satisfeita, produzindo 

4 O acorde do ego, vibrando  / Se passou por música, longe dos olhos.

Legenda original de Helmut Gernsheim: “Vista oeste de Dimbola 
mostrando a janela saliente que a Sra. Cameron fez instalarem para  
Sir Henry Taylor, e o conservatório construído em 1928 no local de seu 
estúdio. Próximo a ele, à direita, está a pequena janela da sala escura 
[laboratório].”

Nota: a construção que foi residência de Cameron por alguns anos  
(1860 a 1875) ainda existe e acomoda um museu. Fica em Freshwater,  
Ilha de Wight, Inglaterra.

Expus já em maio de ’65. Enviei algumas fotografias para a Escócia! Uma 
cabeça de Henry Taylor, com a luz iluminando seu semblante de uma ma-
neira que não pode ser descrita; uma madona rafaelesca, chamada “La Ma-
donna Aspettante”. Essas fotos ainda existem, e penso que não podem ser 
superadas. Elas não ganharam o prêmio. A foto que de fato recebeu o prêmio, 
chamada “Brenda”, provou claramente para mim que os detalhes da toalha de 
mesa, da cadeira e da saia de crinolina foram essenciais para os jurados dessa 
arte que, naquele momento, estava em sua infância. Desde aquele mísero es-
pécime, o autor de “Brenda” melhorou tão enormemente que me alegro em 
competir com ele, e que aqueles que valorizam a fidelidade e a manipulação 
me considerem ainda abaixo dele. Os artistas, no entanto, imediatamente 
me coroaram com louros e ainda que “Fama” seja conhecida como “a última 
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ilustre, reverenciado e amado amigo, Sir John Herschel. Ele foi para mim um 
professor e um sumo sacerdote. Desde a minha infância, eu o amei e venerei, 
e, depois de uma amizade de 31 anos, me foi atribuída a alta tarefa de presen-
tear o seu retrato à nação.

Ele se correspondia comigo quando a arte estava em sua primeira infân-
cia, na época do Talbótipo e do autotipo6. Eu, então, residia em Calcutá, e 
as descobertas científicas enviadas àquela terra inculta eram água para os 
lábios ressecados e famintos, isso sem falar da benção de uma amizade que 
demonstrava ser tão leal.

Quando voltei para a Inglaterra, a amizade foi naturalmente renovada. Eu 
já havia me tornado madrinha de uma de suas filhas e ele aceitou se tornar 
padrinho do meu filho mais novo. Num dia memorável, os três padrinhos 
do meu filho vieram pessoalmente e ficaram diante da pia batismal, não por 
obrigação, mas movidos pela verdadeira afeição a mim e ao meu marido. E 
certamente, Poesia, Filosofia e Beleza nunca foram tão bem representadas 
como no dia em que Sir John Herschel, Henry Taylor e minha própria irmã, 
Virgínia Somers, cercaram a pequena fonte da Igreja Mortlake.

Quando comecei a fotografar, enviei meus primeiros triunfos a esse ado-
rado amigo, e deixo aqui sua aclamação pelo meu sucesso. A data é 25 de 
setembro de 1866:

Minha querida Sra. Cameron -
Este último lote de suas fotografias é de fato maravilhoso, e maravilhoso 
em duas linhas distintas de perfeição.
Aquele rosto da “Ninfa da Montanha, Doce Liberdade” (um pouco tí-
mido e perdido, por sinal, como se primeiro se soltasse, mas com um 
pouco de medo de ser bom demais), é realmente uma obra impressio-
nante em alto relevo. Ela absolutamente está viva e empurrando a cabeça 
para fora do papel. Este é o seu estilo próprio e único. Os “Dias de Verão” 
é perfeito de outra maneira - bastante diferente, mas muito bonito, e o 
conjunto perfeito. “Proserpine” é horrível. Se alguma vez ela foi “a mais 
bela flor”, sua “colheita” pelo “Sombrio Dis” jogou as profundas sombras 
do Hades não apenas na cor, mas em todo o contorno e expressão de suas 
feições. “Christabel” é um pouco indiferente para minha mente, mas um 
bom retrato. O conjunto é admirável e, no geral, você parece decidida a 
se superar a cada nova tentativa.

Isso foi encorajamento suficiente para que eu me sentisse digna de foto-

6 Cameron deve ter se enganado ao se referir ao daguerreótipo.

15 de março de 2020
Coronavírus!
Se não bastasse a dor nas costas que está me atra-

palhando a movimentação, a pandemia de Covid-19 
está no Brasil. Na última semana a cidade começou a 
parar para uma quarentena. No dia 13 o Luis avisou 
que não viria ao ateliê pois está com os sintomas do 
virus e vai aguardar o resultado do exame.

Estou com falta de trabalho e o tempo parece 
que vai piorar. Ou seja, nada de saídas fotográficas  
por ora. ◆

10 de março de 2020
Cobri mais 30 folhas de Canson Crob’art com al-

búmen 2% para começar a fazer as cópias positivas fi-
nais dos negativos já feitos. Também já pensando nos 
próximos negativos que quero ainda fazer de alguma 
vista. Assim que passar a intensa dor nas costas. ◆

16 de março de 2020
Como não vou poder sair, fiquei no laboratório 

testando fazer papel de albúmen com duas cama-
das. Aplicar a primeira camada, deixar secar, passar 
em um banho de álcool isopropílico com a mesma 
concentração de sal do albúmen, secar, aplicar a se-
gunda camada de albúmen e deixar secar penduran-
do do lado oposto da primeira camada. Funciona. 
A foto fica bem mais brilhante. Mas não sei se gosto 
mais. Também é um pouco mais difícil de tonalizar  
com ouro. 

Acho que vou preferir fazer com apenas uma ca-
mada, dá um brilho mais moderado. O importante é 
secar rápido. Seguindo uma dica do Mark, coloquei 
um fogãozinho elétrico dentro de uma grande caixa 
de papelão e pendurei as folhas pra secar no calor. 
Seca em poucos minutos e fica com um bom brilho.

O Luis confirmou que está com o vírus. Terei que 
ficar em observação e isolamento, pois a sala dele é 
a três metros da minha e estive com ele há alguns 
dias. A cidade está praticamente parada. Meus tra-
balhos estão suspensos e não sei qual vai ser o efeito 
na pesquisa. Não vou mais poder sair pra fotografar 
vistas. Não sei se seria perigoso, já que o centro está 
vazio, mas não é recomendado e não vou conseguir 
ir sozinho por causa dos equipamentos. Não quero 
me responsabilizar também pela saúde de quem for 
me ajudar.

Na foto de cima, a folha é flutuada sobre o albúmen. Os lados 
direito e esquerdo estão com uma pequena dobra para cima 
para poder manipular a folha sem tocar no líquido.

Na foto de baixo, seguindo a ideia do Mark Osterman, a 
secagem rápida das folhas recém cobertas com albúmen 
aumenta o brilho da superfície. Após saírem do albúmen, 
é necessário deixar escorrer o excesso por alguns segundos 
antes de colocar na caixa.

24 de março de 2020
O dia está ótimo, a dor nas costas passou, os equi-

pamentos estão todos prontos e os químicos arru-
mados. Infelizmente não consigo sair sozinho com  
todo o equipamento de placa úmida. Se meu proje-
to fosse com camera “35 mm” poderia continuá-lo  
sem problemas. ◆

grafar o nobre rosto do meu grande Mestre, mas durante três anos tive que 
esperar e almejar pacientemente antes que a oportunidade se apresentasse.

Enquanto isso, fotografei outro rosto imortal, o de Alfred Tennyson, e o 
resultado foi aquele retrato de perfil que ele mesmo chamou de o “Monge 
Sujo”. Parece uma representação de Isaías ou de Jeremias, e Henry Taylor 
disse que a imagem era tão boa quanto o melhor poema de Alfred Tennyson. 
Este laureado já disse que gosta mais desta do que de qualquer foto já tirada 
dele, exceto uma de Mayall! Essa “exceção” fala por si só. A comparação é cô-
mica demais. É mais ou menos como comparar uma das estátuas de cera de 
Madame Tussaud’s com um dos bustos heróicos ideais de Woolner. Naquele 
momento, o sr. Watts me encorajou de tal forma que senti como se tivesse 
asas para voar.
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2 de maio de 2020
Tenho ido pouco ao laboratório por conta da pan-

demia. Como ninguém pode se encontrar presencial-
mente, nesses dias eu fiz uns testes pra tentar fazer 
retratos remotos! Já que videoconferência é o que 
temos por ora, por que não tentar juntar com uma 
tecnologia do século 19. Pelo menos me distraio des-
se clima esquisito.

Decidi fazer retratos em formato gem, pois posso 
usar uma lente rápida de f/1.4 para fotografar a tela 
do meu aparelho celular enquanto o retratado está lá 
em chamada de vídeo. Funciona bem fotografar telas 
de monitor contanto que a imagem final seja de di-
mensão menor.

A experiência é diferente de um retrato presencial, 
mas tem alguma semelhanças. O retratado ainda tem 
que posar parado por alguns segundos e olhar para a 
câmera de seu celular. Eu vou dando comandos para 
ele se posicionar melhor e tento escolher com ele o 
local com a melhor luz onde ele está.

Eu anunciei para hoje um “Dia do Retrato” e tive 
5 clientes! Considero um sucesso da experiência e vai 
ajudar com as contas do ateliê. ◆

19 de junho de 2020
Está muito claro que a situação da cidade não vai 

mudar tão cedo e não vou poder seguir com a ideia de 
uma exposição fotográfica das minhas vistas e anota-
ções. A saída será fazer um livro. Pensei no mesmo 
formato do álbum do Militão. Quem sabe encartar os 
albúmens, se possível.

Fiquei pensando nos negativos duplos do Militão 
e quero investigar um pouco mais isso para fechar o 
projeto. Eu tenho uma ideia de como as traseiras des-
lizantes eram feitas antigamente. Olhando as câmeras 
que eu tenho, acho que a mais fácil de adaptar uma 
traseira deslizante é a grande 10x12˝. Fiz um esboço 
de projeto das peças em madeira, mas alguns deta-
lhes vão ter que ser decididos ao longo da construção. 
Eu preciso construir uma peça intermediária entre a 
traseira do corpo da câmera e o suporte do vidro des-
polido, que é onde o chassi dela se encaixa. Vou usar 
o chassi que já tenho, mas como ele é para placas com 
25 x 30 cm, vou ter que fazer um redutor, um berço 
em madeira para acomodar uma placa de 18 x 12 cm, 
tamanho médio dos negativos duplos do Militão. Fe-
lizmente, eu tenho umas sobras de madeira no ateliê. ◆

As fotos da coluna acima mostram a traseira original da 
câmera, onde ficam o despolido e o suporte do chassi, encai-
xada e deslizando pros dois lados do adaptador. Para usar, 
coloco a traseira para um dos lados, componho e focalizo o 
assunto que vai ser cortado pela pequena janela.Após fazer 
a primeira foto, é só deslizar a traseira para o lado oposto e 
fotografar a segunda imagem. A composição e foco perma-
necerão os mesmo já que nem a câmera nem a lente se deslo-
caram, apenas a região da placa a ser usada. Posteriormente, 
esta face do adaptador voltada para o vidro despolido foi toda 
pintada de preto fosco.

Nas imagens da coluna acima, é possível ver o redutor de 
madeira que fiz para usar uma placa menor. O redutor está 
encaixado dentro do chassi e este está encaixado no suporte 
traseiro. Nesta posição o vidro despolido é levantado para 
dar espaço ao chassi. Veja que ao deslocarmos a traseira pros 
lados, a janela da imagem marca apenas uma das metades da 
placa por vez. Depois, pintei o redutor com tinta PU preta.

Nas fotos desta página é possivel ver o adaptador que fiz para 
a traseira deslizar. Ele funciona como um intermediário entre  
o corpo da câmera e a traseira do vidro despolido. Nenhuma 
modificação foi feita nas partes originais da câmera e ele 
pode rapidamente ser colocado e retirado. As fotos são de 
antes eu pintar algumas partes com tinta preta, pois assim é 
mais fácil de visualizar sua construção.

Na coluna acima, dá pra ver como a peça, de madeira mais 
clara, se encaixa no meio da construção original. 

Em 1859 o processo da placa úmida de colódio era o mais 
executado comercialmente e também para trabalhos autorais. 
Neste relato de 1/8/1859 feito pelo correspondente do jornal 
sobre as obras expostas na Grande Exposição da Socie-
dade Fotográfica no Palais de l’Industrie em Paris, tem a 
contabilização e discriminação dos processos utilizados nas 
obras expostas. O processo do colódio úmido aparece como 
Damp collodion (Archer) em maior número por uma grande 
margem. Porém tem mais 10 outros processos listados e mais 
alguns não identificados. Isso mostra que embora se pense 
que durante um período só se fazia placa úmida, na realidade 
sempre houve uma coexistência de diversos métodos, logo 
uma variedade de objetos fotográficos com características 
únicas. O calótipo, listado como Waxed paper (Talbot) é o 
segundo processo mais utilizado, mesmo tendo sido tornado 
“obsoleto” pelo colódio. Mas eu mesmo tenho um manual de 
um novo processo de calótipo de 1889, demonstrando que 
ele continuou sendo utilizado, principalmente por amadores 
que não queria carregar as pesadas placas de vidro.

5/8/1859 ~ Exposição da Sociedade Fotográfica, Paris.

~ The Photographic News, v. 2, p. 260 (trecho).
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S. Paulo, 29 de 8bro de 1884.
Sr. Augusto Pinto de Oliveira (Santos)

Não tenho feito nada este mês graças a época e 
ao péssimo tempo que tem feito ultimamente. Tinha 
por consequência necessidade de recorrer à cobrança 
[*] pelo qual o incomodo pedindo-lhe a importância 
de 1/c que é 58:240. Conto ser servido. Desde já lhe 
agradeço.

Não era só na captura que a fotografia necessitava de tempo 
bom: a produção das cópias também era feita sob luz solar. 
Mesmo que um dia nublado seja até melhor para as cópias, 
um tempo muito ruim e chuvoso tornava a operação inviável, 
só restando aguardar a melhora.

S. Paulo, 29 de 8bro de 1884.
Sr. Francisco Pinto de Sá
R. de S. Leopoldo n.29 (Santos)

Em consequência do mau tempo que tem feito e 
continuar a fazer não lhe posso remeter os seus retra-
tos no sábado remetendo-os na 5ª feira futura. Peço-
lhe desculpa por essa falta involuntária.

2 de julho de 2020
O primeiro teste de meu intermediário para retra-

tos duplos deu certo! Fiz um autorretrato na varanda, 
pois não tinha ninguém para posar. É um pouco cha-
to compor e fazer o foco para um autorretrato nesse 
tipo de câmera. Tive que presumir onde eu ficaria na 
composição. A cadeira e o apoiador de cabeça aju-
dam no enquadramento. Mas para o foco eu tive que 
colocar um objeto no plano onde meu rosto estaria 
para poder focalizar na câmera.

Usei uma das lentes com obturador para poder 
usar um cabo disparador longo de pressão de ar. 

A sequência foi pré-enquadrar e focalizar, 

26 de agosto de 2020
Estou imprimindo muitas cópias de albúmen dos 

meus negativos das vistas da cidade para fazer alguns 
portfólios, para entregar ao final do projeto. Para agi-
lizar, estou usando 5 contateiras grandes para fazer 
5 impressões ao mesmo tempo. As impressões estão 
levando entre 1 e 3 horas cada, pois estou expondo 
à sombra e com algumas folhas de papel translúci-
do para aumentar um pouco o contraste da imagem.
Consigo assim, a grosso, modo fazer duas levas por 
dia, se o tempo estiver bom.

Eu já preparei várias folhas de albúmen e tenho 
tentado fazer assim: segunda passo o dia preparando 
os químicos, sensibilizo umas 6 folhas bem de noite e 
as deixo pra secar no escuro. No dia seguinte já colo-
co as folhas sensibilizadas nas contateiras. Enquanto 
a primeira leva vai expondo, já sensibilizo mais umas 
6 folhas para a leva da tarde, e assim repito por uns 
três dias. Eu vou inspecionando as cópias e, quan-
do alguma está boa, retiro da contateira e procedo 
com os enxágues. Depois de bem lavada, penduro 

Militão. Livro Copiador de Cartas, p. 79, 80.

encaixar o chassi com a placa sensibilizada, deslizá-lo 
todo pra direita, abrir o darkslide, armar o obturador, 
sentar-se na cadeira, encaixar a cabeça no apoio, acal-
mar-se, respirar, abrir o obturador com o disparador, 
contar o tempo com metrônomo (poderia ter sido de 
cabeça), fechar o obturador, levantar-se até a câmera, 
deslizar o chassi todo pra esquerda, rearmar o obtu-
rador, sentar-se novamente, repetir a exposição alte-
rando ou não o tempo e a pose, fechar o obturador e 
o darkslide, levar o chassi para revelação.

O negativo ficou um pouco fraco para uma cópia 
em albúmen, mas fiquei satisfeito com o adaptador. ◆

pra secar no escuro ainda, sem fixar. À medida que 
vão secando, eu as guardo numa caixa opaca. Assim, 
na sexta feira eu já tenho muitas cópias impressas e 
enxaguadas. Passo o dia então tonalizando a ouro e 
fixando cada uma. As que eu acho ruins, já nem tona-
lizo pra não gastar ouro. Faço umas duas ou três lava-
gens finais e as penduro brevemente só para escorrer 
o excesso. Ainda úmidas, eu as coloco intercaladas 
em um caderno de papel mata-borrão para secarem 
sob peso. ◆

O artigo diz que, se aprovada uma lei sobre venda de 
venenos, haverá uma restrição para a compra de reagentes 
por fotógrafos que não conseguirem provar seu ofício. Hoje 
em dia, o acesso aos químicos está a cada vez mais restrito, 
tornando alguns processos fotográficos impraticáveis, como 
a placa úmida no Brasil. Com a popularidade da foto-
grafia digital, aumenta a dificuldade de justificar o uso dos 
químicos por praticantes da vertente analógica. 

18/02/1859 ~ Como o projeto de lei sobre a venda de 
venenos afeta os fotógrafos.

~ The Photographic News, v. 1, p. 278 (trecho).

Seis contateiras à luz natural indireta, 
cobertas com papel translúcido para 
controlar a velocidade da exposição. Ao abrir 
uma contateira pelo seu verso, é possível ver 
o negativo em contato com o papel fotos-
sensível e a imagem sendo “enegrecida” pela 
luz que passa por ele. Assim, inspeciona-se o 
andamento da exposição.
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15 de setembro de 2020
Finalizei boa parte das cópias em albúmen que eu 

pretendo fazer das vistas. Pena eu não ter mantido 
um registro dos materiais consumidos, só tenho uma 
idéia das várias duzias de ovos, dezenas de folhas de 
papel, muita prata, uns gramas de ouro e muito, mui-
to tempo. Isso só para as cópias. Preciso ainda mon-
tá-las de alguma forma. Quero fazer alguns portfólios 
com as cópias em albúmen.

Eu nem vou conseguir completar o projeto no 
tamanho que planejei inicialmente, com a quanti-
dade de cópias que pensei em fazer. Tenho umas 40 
cópias boas, fora as muitas que ficaram ruins. Não é 
nem a quantidade de cópias de um único exemplar 
do álbum do Militão! Não sei quantos exemplares ele 
acabou fazendo, mas se forem só dez, já são 600 có-
pias em albúmen, feitas uma a uma. Só me faz mais 
impressionado com o trabalho que ele teve para fazer 
seus álbuns, e entender porque ele exclamava “não 
me meto noutra”! ◆

11 de setembro de 2020
Experimentei um pouco o retoque com lápis no 

lado do colódio, para ter traços mais finos e precisos. 
Como o colódio é coberto pelo verniz, o lápis não 
consegue marcá-lo. É preciso desgastar um pouco 
a superfície “polida”. Em inglês, me passaram que é 
preciso usar um pó de cuttlefish como abrasivo. Des-
cobri que é um molusco que aqui no Brasil é conheci-
do pelos nomes choco, sépia ou siba. Achei pra com-
prar em loja de produtos para pássaros, pois ele ficam 
afiando os bicos nele.

Eu raspo um pouco, fazendo um pó bem fino, e 
esfrego levemente sobre o verniz na área que preten-
do retocar com lápis. 

Eu posso daí riscar, ou melhor, pontilhar, com a 
ponta do grafite o que eu quiser que fique mais claro 
na cópia, em geral marcas na pele como linhas de ex-
pressão e sardas.

Comprei uma bisnaga de aquarela vermelha para 
fazer a máscara vermelha. É mais fácil de usar que 
partir do óxido férrico. Mas posso tentar usar rouge 
alguma hora, deve ser mais puro. ◆

Gravura de uma mesa 
para para retoques de 
negativos. Um espelho 
na base era posicionado 
para iluminar a placa de 
vidro por trás, quando 
apoiada na parte central.

(J. Towler, The Silver 
Sunbeam, 1873, p. 557.)

Alguns dos itens que usei para retocar negativos. Na linha de cima, à esquerda, um pedaço de “osso de siba” (concha interna de 
sépia) que raspo e uso como abrasivo sobre o verniz do negativo para o lápis conseguir marcá-lo. Ao seu lado, um pouco de goma 
arábica dissolvida que misturo com o pó de óxido férrico e um pouco de glicerina para fazer a tinta vermelha para pintar negativo. 
Porém achei mais fácil partir de uma aquarela vermelha em vez do pó. 



Capítulo XVII. A Tempestade.

A alguns passos do ruidoso globo, havia um buraco no chão e se viam 
quarenta ou cinquenta degraus cobertos de relva, ao pé dos quais havia uma 
trilha batida, subterrânea. Entramos. Meu guia, após me conduzir por diver-
sas curvas escuras, me trouxe de novo para a luz.

Me levou a um salão de tamanho mediano, não muito adornado, onde fui 
surpreendido com uma visão que aumentou meu espanto. Vi, através de uma 
janela, um mar que parecia estar a um quilômetro de distância. O ar, cheio 
de nuvens, transmitia apenas aquela luz pálida que pressagia a tempestade: o 
mar em fúria subia ao alto das montanhas, e a areia se embranquecia com a 
espuma das ondas que quebravam na praia.

Por qual milagre, exclamei, o ar até há pouco sereno de forma tão re-
pentina se obscureceu? Através de qual maravilha estou vendo o oceano no 
centro da África? Após dizer estas palavras, me precipitei adiante para con-
vencer meus olhos de algo tão improvável. Mas, ao tentar colocar a cabeça 
para fora da janela, bati em algo que parecia ser uma parede. Atordoado pela 
pancada, e ainda mais por tantas coisas incompreensíveis, dei cinco ou seis 
passos para trás. 

A tua pressa causa o teu erro, me disse o prefeito. Essa janela, esse vasto 
horizonte, essas nuvens densas, esse mar em fúria, não são nada mais que 
um quadro. 

De um espanto, passei a outro. Rapidamente me reaproximei; meus olhos 
ainda estavam incrédulos, e minhas mãos mal podiam convencer-me de que 
um quadro poderia criar tamanha ilusão.

Os espíritos elementares, continuou o prefeito, não são pintores tão habi-
lidosos quanto os físicos. Tu deverás julgar pela sua forma de trabalhar. Sabes 
que os raios de luz, refletidos nos diferentes corpos, criam imagens e pintam 
estes corpos sobre as superfícies polidas, na retina do olho, por exemplo, na 

água, no vidro. Os espíritos elementares estudam como fixar essas imagens 
efêmeras; eles compuseram uma matéria extremamente sutil, muito viscosa 
e bastante propensa a endurecer e secar, com a ajuda da qual um quadro 
pode ser feito num piscar de olhos. Eles cobrem esta matéria com uma tela e 
a sustentam diante do objeto que querem pintar. O primeiro efeito na tela é 
o de um espelho. Sobre ela se vêm todos os corpos, próximos e distantes, que 
a luz pode transmitir. Mas o que o vidro não pode fazer, a tela, por meio da 
matéria viscosa, retém o simulacro! O espelho mostra os objetos exatamente 
como são, mas não retém nenhum. Nossas telas os mostram com a mesma 
exatidão, e retêm a todos. Esta impressão das imagens é feita no primeiro 
instante em que são recebidas na tela, que imediatamente é levada para um 
lugar escuro. Uma hora depois, a sutil matéria seca e obtém-se um quadro 
de grande valor, já que não pode ser imitado pela arte, nem danificado pelo 
tempo. Capturamos, em sua fonte mais pura, nos corpos luminosos, as cores 
que os pintores extraem de diversos materiais, e que o tempo nunca falha 
em modificar. A justeza da concepção, a verdade da expressão, a gradação 
das tonalidades, as pinceladas mais fortes ou fracas, as regras da perspectiva, 
tudo isso fica a cargo da natureza, que, com uma mão certeira e que nunca 
erra, desenha em nossas telas imagens que enganam os olhos e nos dão ra-
zões para questionar se o que chamamos de objetos reais não são fantasmas 
que se impõem à nossa visão, à audição, ao toque, e a todos os sentidos de 
uma vez. 

O prefeito, então, entrou em discussões físicas, primeiramente sobre a 
natureza da substância glutinosa que interceptava e retinha os raios. Depois 
sobre as dificuldades de prepará-la e utilizá-la. E, por fim, sobre o conflito 
entre os raios de luz e a substância seca. Três problemas que proponho aos 
físicos do nosso tempo, e deixo à sua sagacidade. 

Enquanto isso, eu não conseguia tirar os olhos do quadro. Um espectador sensível, 
que da praia contempla um mar tempestuoso, não poderia ter impressões mais vívidas: 
tais imagens são equivalentes às próprias coisas. 

O prefeito interrompeu meu êxtase; estou prendendo-te, disse ele, muito tempo 
diante desta tempestade, que os espíritos elementares conceberam para representar ale-
goricamente o preocupante estado deste mundo, e a tempestuosa passagem do homem 
por ele. Vira os teus olhos e contempla aquilo que saciará tua curiosidade e aumentará 
tua admiração. 

Capítulo XVIII. A Galeria ou a Fortuna da Raça Humana.

Mal o prefeito disse essas palavras, e uma porta dupla se abriu à nossa direita, le-
vando-nos a uma enorme galeria, onde minha surpresa se transformou em deslumbra-
mento. 

Acima, dos dois lados, duzentas janelas deixavam a luz entrar com tal intensidade 
que os olhos mal podiam tolerar seu esplendor. O espaço entre elas estava pintado com 
aquela arte que acabei de descrever. Do lado de fora das janelas via-se uma parte do 
território dos espíritos elementares. Em cada quadro, apareciam bosques, campos, ma-
res, países, exércitos, regiões inteiras; e todas essas coisas eram pintadas com tamanha 
verdade, que muitas vezes me vi obrigado a relembrar a mim mesmo o ocorrido para 
não voltar a cair na ilusão. Eu não conseguia discernir, a cada momento, se o que estava 
vendo através da janela não era pintura, ou se o que estava vendo no quadro não era a 
realidade.

Investigue com os olhos, disse o prefeito, investigue os mais memoráveis aconte-
cimentos que abalaram a Terra e decidiram o destino dos homens. Ai de mim! O que 
resta desses enormes avanços, dessas grandes façanhas? Seus vestígios mais reais são os 
traços que deixaram sobre nossas telas, ao comporem esses quadros. [...] ◆

Um breve trecho do conto francês Giphantie de 1760, em que o autor 
Tiphaigne de La Roche narra a visita de seu personagem a uma misteriosa 
planície verde no meio do deserto africano.

Giphantie
Tiphaigne de La Roche, 1760 

Texto retirado de Photography: essays and images, de Beaumont Newhall.
Trecho traduzido por Raquel Dommarco Pedrão.
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Considerações Finais dendo que a fotografia é influenciada pelo contexto 
em que é criada, e também que é importante conside-
rarmos a materialidade do objeto fotográfico original, 
e, no final, o contexto do coronavírus me leva a fazer 
este livro cheio de reproduções. Em breve, todos te-
remos histórias de como passamos pelo ano de 2020, 
em que o “evento” de uma pandemia global mudou os 
planos de todos. Logo vi que para mim seria imprati-
cável continuar a fotografar em placa úmida nas ruas 
para continuar meu ensaio. O processo se tornou en-
tão incompatível com meu contexto e decisivo para 
as fotos que pude e não pude fazer.  Minha intenção 
inicial, de apresentar fisicamente os materiais e equi-
pamentos produzidos em uma exposição presencial, 
foi também cancelada pelos protocolos de saúde. Tive 
então que pensar em como apresentar meu trabalho 
em forma de livro. Um desafio para mim.

Reproduções são um problema, pois a fotogra-
fia acaba sendo impostora dela mesma. Se o ditado 
popular diz que “quem conta um conto aumenta um 
ponto”, no caso das gerações de reproduções fotográ-
ficas acho o contrário. Perde-se algo a cada ciclo. Não 
necessariamente em qualidade, mas em informações 
do objeto fotográfico original, apesar de muitas vezes 
não parecer. É o mesmo engano do personagem em 
Giphantie: tais imagens são equivalentes às próprias 
coisas.  Sempre que possível, coloquei as reprodu-
ções em tamanho original, descrevendo seus mate-
riais, e também fazendo fotos em diversos ângulos 
para mostrar melhor o objeto e não só a imagem de 
sua face. Além disso, este livro tem o tamanho apro-
ximado de um exemplar do Álbum Comparativo do 
Militão, assim como as páginas dessa obra reprodu-
zidas aqui, para dar ao leitor um pouco da impressão 
de manipular o original.

Incentivo os que se interessam por fotografia a 
tentar ver pessoalmente exemplares de objetos fo-
tográficos originais dos diversos processos feitos até 
hoje. Não só para entender o que eles são sem o in-
termédio da reprodução, mas também para conside-

rar o uso de algum desses processos como elemento 
de criação autoral. Pode ser chocante perceber que 
havia no passado muito mais variedades de finaliza-
ções possíveis de um objeto fotográfico. Atualmente, 
a maior parte das imagens feitas nunca deixa o limbo 
das telas digitais e, quando são materializadas, aca-
bam se limitando à impressão gráfica ou em jato de 
tinta. Entendo que há uma variedade enorme de tipos 
de impressora jato de tinta que imprimem numa va-
riedade enorme de tipos de papéis, mas são, em sua 
essência, todos o mesmo processo de impressão em 
jato de tinta de qualquer forma. Não é um julgamento 
de valor a priori, só um alerta de que há um enorme 
menu de possibilidades já desenvolvidas que estão 
disponíveis à consideração.

O aspecto um tanto caótico das várias fontes de 
informação que incluí é minha tentativa de transmi-
tir o que foi para mim estudar, praticar e fotografar 
em placa úmida. A dificuldade não é só descrever o 
objeto, mas a experiência envolvida em sua produção.  
Lembro de ter lido uma palestra do físico Niels Bohr 
sobre seu princípio da complementariedade, e dela 
me ficou a ideia de que, na impossibilidade de definir 
algo de uma forma geral para qualquer contexto, use 
mais formas, até antagônicas; cerque, defina o “algo” 
pela complementação de descrições limitadas. É uma 
feliz coincidência que Bohr tenha apresentado pela 
primeira vez seu princípio em uma convenção em 
Como, na Itália, em 1927. É no lago de Como, em 
1833, que Fox Talbot faz suas primeiras anotações so-
bre a pesquisa que o levou a desenvolver seu processo 
fotográfico negativo-positivo. Duas pessoas tentando 
descrever o mundo de um jeito distinto e novo. Com-
plementariedade.

Relata o próprio Talbot, que à beira do lago de 
Como, local procurado por sua beleza, ele tentava 
fazer um registro da paisagem, provavelmente para 
levar de volta como souvenir à sua casa na Inglaterra. 
Sendo antes da fotografia, o que se podia fazer para 
isso era um desenho ou pintura à mão. Para auxi-

É curioso que o conto Giphantie, altamente fo-
tográfico, tenha sido escrito quase 80 anos antes do 
anúncio público do daguerreótipo, em 1839, tido 
como o início da fotografia prática. A descrição do 
processo dos espíritos elementares tem uma simila-
ridade nos passos que é impressionante, apesar de as 
imagens não serem capturadas por câmeras, mas di-
retamente sobre telas semelhantes a espelhos. Vale re-
forçar que o daguerreótipo é uma imagem sobre um 
espelho de prata. Também há a semelhança quanto 
ao encanto que as “imagens fixadas” podem nos cau-
sar. Nós certamente não batemos nossa cara nas foto-
grafias como o personagem o faz ao pensar que iria 
colocar sua cabeça por uma janela. Mas talvez, se ba-
têssemos, a pancada poderia quebrar o encanto e nos 
fazer dar alguns passos pra trás e repensar o que ela 
é. A pressa causa o erro, diz o prefeito de Giphantie. 

Claro, ao ver fotografias, devemos nos permitir 
ser levados pelo seu encanto e mesmo tentar enfiar a 
cabeça nela como se fosse uma janela – às vezes sen-
timos que dá certo. Talvez o segundo momento seja 
o de dar uns passos para trás e ver do que se trata 
esse “quadro”. O que propus aqui foi olhar com me-
nos pressa as fotografias do passado distante, mas os 
mesmos questionamentos valem para as fotografias 
recentes. Busquei no trabalho do Militão um refe-
rencial para este exercício de pensar se a fotografia é 
apenas o que ela mostra ou também o que ela é, em 
sua materialidade e suas condições de criação. Tentei 
supor o caminho criativo do Militão enxertando tre-
chos de meu próprio caminho, como quando cien-
tistas tentam recuperar o DNA incompleto de um 
animal extinto usando trechos do DNA de um ani-
mal atual. Nunca saberemos se o animal que resulta 
é igual ao que era, assim como o que resulta deste 
trabalho são apenas ideias do que pode ter sido. 

Interessante que passo este trabalho todo defen-

liar seus traços, ele utiliza primeiramente a camera 
lucida, ou câmera clara1. Não tendo muito sucesso, 
tenta também utilizar a camera obscura, ou câmera 
escura2. Talbot não era um bom desenhista, e logo 
percebeu que o problema para ele de ambos os dis-
positivos era que eles só mostravam onde os traços 
deveriam ser feitos, mas ainda cabia inteiramente à 
habilidade do artista conseguir desenhar sobre eles 
e fazer o registro em si. Frustrado com a qualidade 
baixa de seu esboço manual, Talbot se propõe a achar 
uma forma de fazer com que a imagem formada pela 
câmera escura fosse diretamente registrada sobre o 
papel, sem a “mão do artista”. Certo que de foi exa-
tamente isso que ele conseguiu após alguns anos de 
pesquisa, ele incluiu a seguinte nota aos exemplares 
de O Lápis da Natureza: 

Aviso ao Leitor.
As imagens deste trabalho são impressas pela 
ação da luz apenas, sem qualquer ajuda do lápis 
do artista.3

Para Talbot, ainda era papel do artista fazer a es-
colha das cenas e composição dos objetos em quadro. 
Sobre uma das imagens de O Lápis da Natureza, ele 
diz que está “registrando o início de uma nova arte” e 
“o olho do pintor sempre será atraído para onde pes-
soas comuns não vêem nada de excepcional”. Porém, 
o registro final sobre o papel seria obra da natureza, 

1 Dispositivo em forma de braço articulado que, por uma 
ilusão ótica de um prisma em sua ponta, projeta uma imagem 
fantasma da cena à frente para a folha de papel sobre a mesa.
2 Em sua versão portátil é uma caixa opaca com uma 
objetiva, muito similar ao que se tornou a câmera fotográfica. 
A imagem que se forma internamente é refletida por um 
espelho e projetada para cima, numa janela de vidro. Sobre 
este vidro, se coloca uma folha de papel fino onde é possível 
ver a projeção da cena à frente e assim traçá-la sobre a folha.
3 Tradução nossa, assim como o próximo trecho do livro.

impessoal e precisa.
Se for esse o caso, me parece que em pouco tempo 

os então renomeados como fotógrafos julgaram que 
a natureza não estava fazendo sua parte do trabalho 
tão bem. Embora os traços das formas estivessem 
bem fixados no papel, muitas outras características 
da cena vislumbrada não eram registradas. O pro-
cesso de Talbot e o de Daguerre não bastaram para as 
novas ambições dos construtores de imagens, e teve 
início a busca por outros métodos de captura e cópia 
que aprimorassem cada vez mais a qualidade e quan-
tidade de informação do registro. Em paralelo, téc-
nicas eram desenvolvidas considerando as limitações 
dos processos existentes. Essas técnicas poderiam ser 
decisões no uso do equipamento no ato de captura, 
ou interferências posteriores nas matrizes e cópias. 
No período da placa úmida, experimentos se inten-
sificam com o desenvolvimento de equipamentos e 
modos de uso, e com uma grande quantidade de ma-
nipulações como retoques, combinação de matrizes, 
colorizações e mudanças de suporte.  

Todas essas interferências sobre o processo fo-
tográfico acabam por distanciá-lo cada vez mais da 
idéia de Talbot sobre ele ser o mero registro impes-
soal da imagem projetada pela lente da camera obs-
cura, e o faz se definir como uma estrutura própria 
de construção de imagem. Hoje em dia, pode até pa-
recer que não é mais necessário manipular a imagem 
capturada, pois ela já sai linda e instantânea da tela 
digital. Mas muitas manipulações acabam sendo in-
tegradas aos novos processos e equipamentos, e, no 
caso da imagem digital, em forma de tratamento auto 
aplicado por software. Mas é fácil de identificar a in-
terferência humana na captura quanto ao processo: 
tudo o que diferenciar as câmeras fotográficas atuais 
de uma caverna escura com uma pequena entrada 
de luz é construção humana, resultado de uma con-
cepção de processo para se obter um tipo de imagem 
e, de certa forma, um “lápis do artista”. Essa forma 

de representação do mundo é tão forte que, mesmo 
em filmes de animação por computador, que em 
princípio poderiam ter qualquer outra aparência,  
são considerados mais realistas se simularem o 
mundo como visto através do aparelho fotográfico, 
a câmera escura.

Se o desenvolvimento da técnica fotográfica tem 
sido uma busca por um maior realismo do regis-
tro, para mim fica a impressão de que os envolvidos 
nunca chegaram a um acordo sobre o que é a reali-
dade e como ela deve ser registrada, fazendo com que 
a fotografia tenha se expandido em direções muito 
diversas e interessantes, expondo também a falta de 
unanimidade sobre a intenção em seu uso. Mesmo 
aqueles que não fotografam procurando registrar 
“um mundo realista” encontram na vocação cien-
tífica da fotografia um grande trunfo artístico, esta 
dubiedade com o real. De forma que não sei dizer se 
acabamos ajudando a natureza com um novo lápis, 
uma nova mão, um novo olho ou apenas novos ócu-
los, em sua tarefa de desenhar-se a si própria, com 
concebeu Talbot.

Embora neste resgate eu tenha me surpreendido 
pela quantidade de coisas que fiz nos últimos anos,  
e nem coloquei tudo aqui, sei que não cheguei perto 
de esgotar o assunto e as possibilidades. Esse dia 
nunca virá. A fotografia se tornou muito ampla em 
termos de usos, intenções, motivos, procedimentos  
e resultados. 

Alguém recentemente me disse que não gostava 
de fotografias feitas em processos antigos, pois a ima-
gem ficava com “muita cara” da técnica usada. A per-
gunta decorrente é: isso não é verdade para qualquer 
processo fotográfico? A fotografia digital também 
tem uma estética própria, temas e imagens que só são 
possíveis com ela. Precisamos dar alguns passos pra 
trás e olhá-la sem pressa. Chegamos à forma pura de 
registro, como Talbot vislumbrava? Eu acredito que 
não. Nunca foi e nunca será.
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~ anexo i 
Impressão em Albúmen

Pelas anotação do Livro Copiador de Militão, ele 
adquiria papéis já albuminados, inclusive fazia ob-
servações sobre as diferentes qualidades dos encon-
trados no mercado. Porém não há informações mais 
específicas sobre o papel, além de ser extra-brilho. 
Também não há indicações sobre o processo e as for-
mulações que utilizava.

O meu procedimento mudou ao longo do perío-
do do projeto, pois fui pela estrada autodidata, que 
é sempre longa e tortuosa. Fui pesquisando fontes e 
tirando dúvidas em conversas com colegas. As ins-
truções a seguir são apenas um resumo do método 
resultante para se ter ideia geral do processo. Acho 
que ainda é necessário aperfeiçoamento, e alguns 
passos ainda me geram dúvidas. Se alguém for seguir 
estas instruções, tenha em mente que seria bom con-
duzir seus próprios testes e também consultar outras 
fontes.

Preparação do papel

Albúmen 2%
Clara de ovo (albúmen)   500 ml
Cloreto de amônio  10 g 

Usar ovos novos, com até 4 dias, de preferência.
Separar as claras cuidadosamente, sem resquícios 

de casca, gema ou calaza (filamento branco). 
Adicionar o cloreto de amônio.
Bater em batedeira até se formar uma clara em 

neve rígida.
Deixar descansar coberto por um pano para li-

quefazer por algumas horas (deixar de um dia para o 
outro) em uma sala fresca.

Drenar cuidadosamente somente o líquido, segu-
rando o restante da crosta de clara.

Filtrar em filtro de café.
Guardar em um frasco fechado por alguns dias fa-

cilita a aplicação. Pode ser guardado fora da geladeira 

se o tempo for frio ou fresco. Pode ser guardado por 
mais tempo na geladeira, mas deve ser tirado com an-
tecedência para voltar à temperatura ambiente antes 
do uso. 

Aplicação
Deixar o albúmen em temperatura ambiente  

(>20 ºC). 
Se houver sólidos, filtrar em filtro de café.
Colocar o albúmen cuidadosamente em travessa 

um pouco mais larga que a folha de papel. 
Retirar bolhas e sujeiras da superfície com a aju-

da de uma tira de papel. Arraste-a pela superfície de 
uma lado até o outro.

Você terá que testar papéis adequados para o 
processo. Em geral, são finos, pouco texturizados 
e aguentam os banhos de água. Eu usei o Canson 
Crob’art.

Dobrar 1cm ao longo de cada lado menor da folha 
para segurá-la com as duas mãos. 

Curvar a folha com o meio para baixo e deitá-la 
suave e continuamente sobre o albúmen até ela ficar 
plana flutuando sobre o líquido.

Flutuar por cerca de 90 segundos.
Levantar de forma contínua a folha por um dos 

cantos e deixar pingar o excesso por alguns segundos.
Sem mudar a orientação da folha, pendurá-la 

para secagem. 
O ideal é secá-las com calor para aumentar o bri-

lho. Não usar secador de cabelo. Guarde as folhas se-
cas em uma pasta sob peso.

Sensibilização
Banho de prata 20% (pH~3)
Água destilada   400 ml
Nitrato de prata  100 g (20%)
Ácido acético  9 ml (1,8%)
Água destilada  para completar 500 ml

Colocar o banho de prata em uma bandeja um 
pouco mais larga que a folha.

Retirar bolhas e sujeiras da superfície com a ajuda 
de uma tira de papel.

Segurar a folha albuminada pelas dobras e curvá-
-la da mesma forma que no procedimento anterior. 

Deitar a folha sobre o banho de prata: ao invés 
do centro pra bordas, fazer de um lado para outro, 
continuamente.

Deixar flutuar por 3 minutos.
Levantar de forma contínua a folha por um dos 

cantos e deixar pingar o excesso por alguns segundos.
Sem mudar a orientação da folha, pendurá-la ho-

rizontalmente para secagem. 

Exposição
Com a folha sensibilizada seca, é necessário usar 

uma contateira não muito maior que o negativo e  
que tenha a madeira de pressão bipartida para você 
poder inspecionar a cópia. 

O tempo de exposição à luz depende de alguns 
fatores: o principal é a densidade e contraste do ne-
gativo. Negativos mais densos e contrastados podem 
ser expostos na luz direta do Sol, tendo uma exposi-
ção de apenas alguns minutos. Negativos mais suaves 
devem ser expostos virados para o céu oposto ao Sol 
ou à sobra com luz indireta. Também se pode cobrir 
a contateira com algumas folhas de papel vegetal. A 
exposição fica mais longa, podendo levar até algumas 
horas.

É necessário expor até a imagem ficar um tanto 
mais escura que o desejado, pois ela clareia durante 
o processamento. A baixa luz, área preta da imagem, 
deve ter um aspecto levemente metalizado, pois indi-
ca que está na densidade máxima.

Processamento

Enxágue
Após a exposição, recortar o excesso de margem 

sem imagem para poupar o ouro na tonalização. 
Enxaguar a cópia em uma bandeja com água de 

torneira, agitando por 5 minutos (guardar esse banho 
pois tem muita prata).

Trocar a água e agitar por mais um minuto. 
Trocar e agitar diversas vezes até a água não estar 

mais turva. O esbranquiçado é a “prata livre” precipi-
tando com as impurezas da água. É necessário tirar 
toda essa prata.

É possível secar a cópia e guardá-la no escuro 
por alguns dias para tonalizar e fixar um grupo de 
imagens.

Tonalização em ouro
Solução de Estoque
Cloreto de ouro  1 g
Água destilada  154ml

Cada 10 ml de solução de estoque irá conter 1 
grão (grain) de ouro.

Tonalizador de ouro-bicarbonato
Solução de trabalho
Solução de estoque de ouro 20 ml
Água destilada   700 ml
Bicarbonato de sódio   adicionar até pH 8

Pode-se adicionar mais água ou ouro para contro-
lar a velocidade da tonalização. Uma velocidade entre 
5 e 10 minutos é melhor. Rende aproximadamente 8 
cópias 20 x 25 cm.

Antes de colocar no tonalizador, deixar por um 
minuto em um pré banho com o mesmo pH.

Água deionizada 500 ml
Bicarbonato de sódio para pH8 (cerca de 1 a 2 g)

Colocar a cópia no banho totalizador agitando 
lentamente. É possível usar uma fraca luz incandes-
cente para avaliar a mudança de cor da cópia. 

Deixar até adquirir uma coloração neutra-azu-
lada.

Enxaguar em água por alguns minutos. Trocar 
pelo menos uma vez de água.

Fixação
Fixar em dois banhos de 5 minutos cada em solu-

ção de 15% de Tiossulfato de sódio.

Fixador de tiossulfato de sódio (15%)
Água deionizada  700 ml
Tiossulfato de sódio (penta) 235 g (150 g se anidro)
Sulfito de sódio   30 g
Água deionizada  para 1 litro

Lavar por 5 minutos em água corrente. 
Banhar as cópias em um auxiliar de lavagem  

de 2% de sulfito de sódio em água por 3 minutos.
Lavagem em água corrente por 30 minutos.
Enxágue final em água deionizada.

Secagem
Pendurar para pingar o excesso de água.
Secar entre folhas de mata-borrão sob peso.
Opcionalmente, secar fixando a cópia sobre uma 

placa de vidro maior, colando ao redor dos lados com 
fita gomada.Um aparato para fazer clara em neve.

Felizmente eu posso ter o luxo de usar uma batedeira orbital 
elétrica. Quanto mais bem batido albumen, mais rápido ele 
fica no ponto ideal de usar no papel.

The Photographic News, v. 1, p. 119, 12/11/1858.
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A seção A Catechism of Photography (Um Ca-
tecismo de Fotografia) do The Photographic News 
aborda processo do colódio úmido para negativos em 
forma de perguntas e respostas (Q = question, per-
gunta; A = answer, resposta).

Creio que pela data do artigo, 1858-59, as fór-
mulas e procedimentos possam ser parecidos com 
o conhecimento de Militão em 1862. Porém, os pro-
cedimentos mudavam muito ao longo do tempo e 
por gosto pessoal. Particularmente, não são as fór-
mulas que eu uso. De qualquer forma, a estrutura e  
sequência é essa e é possivel ter ideia da quantidade 
de passos e preocupações que fazem parte do traba-
lho de um fotógrafo desse processo.

Vou comentar a cada parte para se ter uma refe-
rência do procedimento passado e do presente, que 
eu utilizei.

~ anexo ii 
O Processo do Colódio Úmido

Neste Anexo II, utilizo as seguintes páginas do v. 1 de  
The Photographic News:  

p. 201-202, 31/12/1858; p. 210-211, 7/01/1859, p. 224, 14/01/1859;  
p. 236, 21/01/1859; p. 247-248, 28/01/1859.

Preparação do colódio

Os manuais mais antigos continham instruções 
para se produzir nitrocelulose com algodão, ácido 
nítrico e ácido sulfúrico. É um processo que deve ser 
feito com muito cuidado, pois envolve uma quantidade 
grande de ácidos e uma fumaça sufocante que não 
deve ser inalada. Apesar de eu ter feito o procedimento 
nos primeiros anos de minha pesquisa, desaconselho 
qualquer um sem conhecimento em química a tentar 
o mesmo. Felizmente, a partir de 2017, em uma parce-
ria com uma indústria química, conseguimos formular 
um colódio para meu uso durante o resto do projeto e 
assim, deixei de fazer o procedimento de produzir a 
nitrocelulose.

Como dito no texto, existe um “ponto” ideal da ni-
trocelulose, nem muito forte (explosiva), nem muito 
fraca (queima lenta). O ponto certo dará um colódio 

mais transparente e uniforme. O apelido da nitroce-
lulose forte era algodão-pólvora (gun-cotton), que não 
dissolve bem. O ideal é o que chamavam de algodão 
solúvel ou piroxilina. Com a popularização do coló-
dio, passou a ser possível encontrar o algodão solúvel 
já pronto, e os manuais passaram a dar instruções já 
partindo deste ingrediente à mão. 

O próximo passo é dissolver o algodão em uma 
quantidade de éter e álcool de cereal, formando o 
colódio puro. Para que seja usado para fotografar, é 
adicionado a ele sais de brometo e iodeto. Passa a ser 
chamado então de colódio fotográfico, colódio sal-
gado ou colódio iodizado. As receitas eram diversas, 
alternando proporções dos solventes, de algodão e 
concentrações e tipos de sais. Os praticantes desta-
cavam as vantagens de sua fórmula pessoal, inclusive 
com variantes para épocas do ano e assuntos. Uma in-
finidade de variações foram usadas ao longo dos anos 
e regiões. Salvo algumas características, não é muito 
claro se há realmente uma grande vantagem em tantas 
variações. Eu acabei por usar a mesma receita em toda 
minha pesquisa. Ela é formulada por Mark Osterman, 
baseada em receitas tradicionais.

Colódio fotográfico 500 ml
Colódio puro USP  220 ml
Álcool de cereal 95%  140 ml
Éter etílico   140 ml
Brometo de cádmio  3 g
Iodeto de potássio  4 g
Água destilada   4 ml

Hoje em dia, a nitrocelulose tem venda restrita para 
a indústria. O que se encontra para venda em algumas 
regiões do mundo é um colódio puro com composi-
ção determinada pela United States Pharmacopeica co-
nhecido como Colódio USP. Manuais modernos (das 
ultimas décadas) fornecem as receitas partindo já do 
Colódio USP e calcula as quantidades adicionais de 
solventes e sais para chegar ao colódio fotográfico. 
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Como escolher vidro

Achar uma placa de vidro totalmente plana, essen-
cial para usar como negativo, era mais difícil antiga-
mente do que nos dias de hoje. Atualmente, um bom 
fabricante de vidros comuns pode fornecer um vidro 
de 2 mm satisfatoriamente plano para esse uso com 
custo baixo. 

Eu aprendi a cortar as placas nos vários tamanhos 
que uso com um riscador moderno, diferente do que 
era usado. As arestas afiadas devem ser desbastadas 
com o lado “fino” de uma pedra de amolar. A placa é 
então lavada com água e sabão. 

Após secar, é necessário limpá-la ainda mais, caso 
contrário a camada de colódio provavelmente se sol-
tará em algum passo do processo. É então usada uma 
solução de limpeza feita com três partes iguais (por 
volume) de água deionizada, carbonato de cálcio e ál-
cool de cereal 95%, que deve ser bem agitada antes de 
aplicada. Ela é esfregada com um pano e alguma força 
sobre toda superfície da placa, principalmente as bor-
das, até secar em um pó branco de carbonato, que deve 
deve ser totalmente retirado esfregando-se um outro 
pano limpo. Imediatamente antes do uso tiro a última 
poeira com uma bomba de ar manual e um pincel an-
tiestático. 

Nos manuais antigos há procedimentos com outros 
químicos que não parecem ser necessários com os vi-
dros de hoje. Alguns procedimentos de limpeza eram 
para reaproveitar as placas com imagem que não iriam 
mais ser usadas para fazer os positivos. Atualmente, 
dependendo do estado e estágio da placa, é mais ba-
rato descartá-la do que gastar com os químicos para 
sua limpeza.

Aplicação do colódio
O primeiro passo do processo é aplicar o colódio 

sobre a placa de vidro limpa. Ela deve ser segurada 
nivelada na horizontal, pelo canto inferior esquerdo, 
com o dedão por cima e os demais dedos por baixo, em 
pinça. Colocar um cartão grosso na parte inferior entre 
os dedos e o vidro ajuda a isolar o calor da mão e evi-
tar manchas. O colódio é aplicado cuidadosamente no 
centro da placa até atingir uma circunferência grande. 
Neste momento a placa deve ser inclinada para o co-
lódio correr em direção ao polegar. Antes de chegar ao 
canto deve-se inclinar a placa para o colódio ir preen-
chendo os cantos e bordas num movimento contínuo: 
ao canto superior esquerdo, superior direito e inferior 
direito, momento em que o excesso é escorrido para 
o recipiente de coleta. A placa é lentamente levantada 
para a vertical enquando se oscila para ambos os lados 
de forma que o colódio escorra em zigue-zague e evite 
a formação de linhas diagonais na imagem. 

Depois de alguns segundos, dependendo do clima, 
o colódio perde um pouco do solvente e adere à placa. 

Até esse momento, o colódio é bem transparente e 
não é sensível à luz.

A placa pode então ser inserida de forma contínua 
no banho de prata. A partir deste ponto, o processo 
deve continuar sob luz vermelha.

Sensibilização da placa
No escuro, sob luz vermelha, a placa com colódio 

é submersa no banho de prata. A solução de nitrato de 
prata não é sensível à luz quando está limpa, mas ao 
imergir a placa, a prata dissolvida entra na estrutura do 
colódio, que é permeável enquanto úmida, e se com-
bina com os sais presentes, precipitando em partículas 
de iodeto de prata e brometo de prata. Estes sais ficam 
presos no colódio e não são solúveis em água. Depois de 
cerca de 2 a 3 minutos, a placa é totalmente sensibilizada 
e pode ser retirada do banho. A placa é colocada em pé 
sobre um papel absorvente e seca-se o verso, o lado do 
vidro. A placa pode então ser colocada no chassi para 
ser exposta. A formulação do banho de prata que uso é: 

Banho sensibilizador de nitrato de prata 9%
Água destilada   500 ml
Nitrato de prata   45 g 

É comum o fotógrafo ter mais de um banho de 
prata para alternar quando há problema. Alguns itens 
usados em manutenções são: ácido nítrico, bicarbo-
nato de sódio e caulim.
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Exposição na câmera

A placa sensibilizada deve ser exposta logo em se-
guida, antes de o colódio secar. O tempo de exposição 
necessário é determinado em grande parte pela expe-
riência do fotógrafo. Devem ser levados em conta o 
espectro da fonte luminosa, o assunto, a formulação 
dos químicos, a temperatura e umidade do dia, e tal-
vez mais tantas variáveis menores. A idade do colódio 
fotográfico também é determinante. À medida em que 
envelhece, ele perde sensibilidade. São tantas variáveis 
que o melhor é começar a sessão fazendo uma fotogra-
fia de teste com a melhor estimativa de exposição. A 
partir dela, fazer os ajustes necessários.

A unidade de sensibilidade em ISO, comum na fo-
tografia atual, não faz sentido para a placa úmida. Eu 
uso um ponto de partida que estipulei pela minha ex-
periência. Para se fazer ambrótipos, a exposição para 
um assunto sob luz direta do sol é de 3 segundos em 
f/22. Para se fazer negativos, é necessário um pouco 
mais de exposição, ao menos o dobro para a mesma 
luz, ou seja, 6 a 8 segundos em f/22. 

Estes quatro frascos contêm colódio fotográfico com a mesma 
formulação. Logo ao ser misturado, o colódio fotográfico novo 
tem um leve tom de palha, como o primeiro da direita. Com 
o tempo, o iodo vai tingindo a solução com um tom castanho 
escuro como o da ponta esquerda. Os mais fáceis de usar são os 
dois do meio, com um bom equilibro de sensibilidade e contraste. 
A fórmula do revelador tem que ser ajustada à idade do colódio.

Revelando a Imagem
Logo após a exposição, o chassi deve ser levado 

ao laboratório com luz vermelha e revelado com uma 
pequena quantidade de revelador, apenas o suficiente 
para cobrir a placa. Ela deve ser segurada na hori-
zontal para manter o revelador sobre ela até o fim da 
revelação. 

Para se revelar positivos, os ambrótipos e ferróti-
pos, ou para se revelar negativos, utilizam-se basica-
mente os mesmos reagentes, com alguns ajustes para 
se tornarem mais fortes, para positivos, ou mais fra-
cos, para negativos. Porém, as fórmulas  são ajustadas 
ao contexto, principalmente à temperatura do dia. As 
receitas a seguir são pontos de partida e devem ser 
modificadas pela necessidade.

Revelador para positivo
Sulfato ferroso   15 g
Água destilada   350 ml
Ácido acético glacial  15 ml
Álcool de cereal 95%  20 ml
Nitrato de potássio (opcional) 2 g

Revelador para negativo
Sulfato ferroso   7 g
Água destilada   350 ml
Ácido acético glacial  30 ml
Álcool de cereal 95%  20 ml
Açúcar (opcional)  4 g

Positivos em geral são revelados por 15 segundos 
e negativos por um tempo mais longo, 60 a 120 se-
gundos. A revelação é interrompida escoando o reve-
lador e enxaguando com água limpa.

A regra básica é: exponha considerando as baixas 
luzes, revele considerando as altas luzes. Ou seja, ex-
posição dá informação, revelação dá densidade.
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Fixando a imagem
Após revelada e enxaguada, a placa tem que ser fi-

xada para eliminar qualquer prata que não virou ima-
gem e ainda é sensível à luz.

O fixador de tiossulfato de sódio, primeiro a ser 
usado na fotografia, foi também usado para as placas 
de colódio úmido. Porém, também foi muito usado 
o fixador de cianeto de potássio. Este é mais rápido e 
mais facil de lavar. Ele também tem um efeito rebaixa-
dor se deixado pra agir por mais tempo. Assim, podia-
se corrigir super exposições ou revelações, reduzindo 
um pouco a densidade geral. O fixador de cianeto era 
a escolha principal para ferrótipos e ambrótipos, pelas 
razões anteriores. O perigo é que é um químico tóxico 
e potencialmente perigoso se misturado com ácidos.

Eu utilizei o fixador de tiossulfato seguinte para ne-
gativos: 

Fixador de tiossulfato de sódio “hypo” (15%)
Água deionizada  1000 ml
Tiossulfato de sódio (penta) 235 g (150 g se anidro)
Sulfito de sódio   30 g
Água deionizada  para 1 litro

Para positivos, eu prefiro usar o fixador rápido co-
mercial da Ilford de tiossulfato de amônio.

Após a fixação, a placa deve ser bem lavada por 30 
minutos para se livrar de qualquer resto de fixador, que 
é prejudicial à permanência da imagem.

Envernizando a placa
O colódio é uma superfície frágil à abrasão. A prata 

metálica clara resultante da revelação do ambrótipo e 
do ferrótipo oxidam e escurecem com o efeito do ar, 
como qualquer objeto de prata. Assim, é necessário 
proteger a camada da imagem com uma camada de 
verniz. Existiram muitas receitas com diversos ele-
mentos. A receita que utilizo é a seguinte:

Verniz sandáraca
Álcool de cereal 95%  415 ml
Goma sandáraca  60 g
Óleo essencial de lavanda  45 ml

A solução devidamente filtrada deve ser aplicada 
morna sobre a placa também aquecida, de forma se-
melhante à da aplicação do colódio. Após a retirada do 
excesso, o verniz tem que ser secado colocando-se a 
placa sobre uma fonte de calor, em geral uma pequena 
lamparina, tomando o cuidado de não botar fogo no 
àlcool presente no verniz. Após ele estar seco e curado 
por alguns dias, a placa estará segura para a guarda ou 
uso como matriz.
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