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Apresentação

No atual escasseamento do acesso ao material fílmico e de fechamen-
to de importantes laboratórios, o conhecimento e o controle sobre pro-
cessos fílmicos por parte de artistas e cineastas se tornam fundamen-
tais. Diante de um cenário de onipresença do digital,  apropriar-se dos 
processos de filmagem e revelação em analógico é buscar subsídios 
para refletir e atuar sobre a arte e as técnicas, gerando autonomia e es-
timulando outras formas de criação com/da  imagem em movimento. 

A proposta do curso “ Oficina de Cinema Artesanal: filmagem e 
revelação em Super8” é desenvolver uma modulação do pensamento- 
cinema a partir de recursos simples: filmagem,montagem em 
câmera, revelação artesanal e intervenção na película . Encontros 
teórico-práticos em torno da feitura e revelação artesanal de filmes 
super-8 servirão como base para os exercícios práticos de filmagem e 
revelação.

Cineastas / artistas de referência

            

               
        
                 
                Barbara Hammer
                       
             Clara Bausch 
             
                Cherry Kino
                          
          Claudio Caldini

           Helga Fanderl

                             Hélio Oiticica

          Marie Menken
        
             Rose Lowder
 

Stan Brakhage

yann beauvais
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Especificações técnicas da  formação da imagem



Especificações técnicas processo de revelação



Especificações técnicas  de outras etapas da revelação



Receitas e passo a passo para misturas

paRodinal

Solucão Revelador (estoque)

Receita para 260ml

Ingredientes:

     
      250 ml de água destilada (ou deionizada) 
 
     50 g de sulfito de sódio  

     20 g de hidróxido de sódio 
     (vendido como soda cáustica em merca     
     dos;procure algum que seja 100% puro) 

     15 g de paracetamol
             (20 comprimidos de 750 mg)

Preparo: 

Se optar por paracetamol em comprimido, coloque-os em um 
almofariz e os macere cuidadosamente até virarem pó.

Em um recipiente, adicione 150 ml de água destilada morna e 
misture o sulfito de sódio até dissolvê-lo completamente.

Em outro recipiente, adicione 100 ml de água destilada e dissolva 
o hidróxido de sódio. 

Dissolva o paracetamol. Se for usado em comprimido, é espera-
do que sobre um pó não solúvel, é um material inerte utilizado 
para dar forma ao comprimido.

Misture as duas soluções bem. 

Acondicione em um frasco de vidro fechado. 

A mistura deve permanecer em descanso por pelo menos dois 
dias para a formação do revelador. 

O frasco deve ser sempre agitado antes de utilizado.



Solucão Branqueador ( Bleach)
Água Oxigenada + Limão

Receita para 1 litro

Ingredientes:

     
             260 ml de peróxido de hidrogênio 130 Vol.
             (podemos usar água oxigenada de 30 Vol.        
                          -  9% -usando outra concentração).   
          
             200ml  de suco de lima (filtrado) 

             540 ml de agua destilada  

               *PH deve estar entre 2-3 a 24Cº
      

Solução FIxador

Receita para 1 litro

Ingredientes:            200 ml fixador rápido Ilford

             800 ml água destilada 

Preparo: 

Dilua os ingredientes na ordem indicada e mexa bem até a solu-
çõa ficar homogênea.

Preparo: 

Misture os ingredientes na ordem diluindo o  fixador na água e 
mexendo bem. 



Preparação dos quimicos
     
     

     Temperatura do banho 24Cº

Banho 3 – 2ºRevelador           Usar  1º revelador novamente.
       
     
 

      

Banho 4 - Fixador 
Fixador rápido  Ilford

                   200  ml Fixador

     800 ml de Água  

Preparação dos quimicos
     
A quantidade indicada é para revelar 1 filme 8 mm em espiral e tanque lomo 
(1 Litro). Misture os ingredientes na ordem descrita. Agite até dissolver os 
sólidos ou homogeneizar as soluções

       Temperatura do banho 24Cº

Banho 1 – 1ºRevelador
(solução de trabalho)       
       960ml  de água destilada 
       40 ml paRodinal (estoque)

       

Banho 2 - Branqueador ( Bleach)                 
Água Oxigenada + Limão

        260 ml de peróxido de hidrogênio
       130 Vol.

      200ml  de suco de lima
       
        540 ml de agua destilada  



Passo a passo revelação usando paRodinal

Processo    Temperatura    Tempos   Procedimento

1ºRevelador            24 Cº     10 min.   Agitação constante pelos primeiros 60 segundos. Depois,  
              agitar 15 s a cada 15 s. 
   
Lavagem            24 Cº     5 min.    Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Branqueador           38 Cº     11:30 min.   Agitação constante pelos primeiros 60 segundos. Depois,  
(Bleach)             agitar 15 segundos  a cada 15 segundos. 

Lavagem            24 Cº     5 min.                Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Reexposição           ____      ____    Abrir  o tanque, pegar os espiral e expor a uma luz de 60 W
                          a 1 metro de distância por 1,5 minutos. 

2ºRevelador                     24 Cº     8 min.    Agitação constante pelos primeiros 60 segundos. Depois,  
              agitar 15 s a cada 15 s. 

Lavagem            24 Cº     5 min.                Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Fixador              24 Cº              5 min.    Agitação constante pelos primeiros 60 segundos. Depois,  
             agitar 10s a cada 20 segundos 

Lavagem final          24 Cº        Encher o tanque com agua corrente  e ezvazia-lo 12 vezes.

Secagem            Pendure o filme para secar em local sem poeira.

Filme Kodak Tri-X



Cafennol  C +

Solucão Revelador

Receita para 1 Litro

Ingredientes:

     
     50 g de café solúvel (nescafé)
 
     60g  de carbonato de sódio  

     25 g de acído ascórbico ( vitamina-c)  
      
     2 g de brometo de potássio
             

Preparo: 

Esquente 500 ml de  água destilada até os 38 Cº para ajudar na
diluição. 

Adicione os ingredientes na ordem e misture até ter uma so-
lução mais ou menos homogênea. Misture agua destilada até 
completar 1 litro.

O ph da solução deve estar entre os 10-11 aos 24 Cº



Solucão Branqueador ( Bleach)
Água Oxigenada + Limão

Receita para 1 litro

Ingredientes:

     
             260 ml de peróxido de hidrogênio 130 Vol.
             (podemos usar água oxigenada de 30 Vol.        
                          -  9% -usando outra concentração).   
          
             200ml  de suco de lima (filtrado) 

             540 ml de agua destilada  

               *PH deve estar entre 2-3 a 24Cº
      

Solução FIxador

Receita para 1 litro

Ingredientes:            200 ml fixador rápido Ilford

             800 ml água destilada 

Preparo: 

Dilua os ingredientes na ordem indicada e mexa bem até a solu-
çõa ficar homogênea.

Preparo: 

Misture os ingredientes na ordem diluindo o  fixador na água e 
mexendo bem. 



Preparação dos quimicos
     
     

     
     Temperatura do banho 38Cº

Banho 3 – 2ºRevelador
       
     

Banho 4 - Fixador 
Fixador rápido  Ilford

                   
     200  ml Fixador

     800 ml de Água  

Preparação das soluções
     
Prepare as seguintes soluções. A quantidade indicada é para revelar 1 filme 
8 mm em espiral e tanque lomo (1 Litro). Misture os ingredientes na ordem 
descrita. Agite até dissolver os sólidos ou homogeneizar as soluções

       Temperatura do banho 38Cº

Banho 1 – 1ºRevelador
        500ml  de água destilada 

                     50g café solúvel
  
       60g carbonato de sódio
       
       25g. ácido ascórbico 
      
                    2g brometo de  potássio
      
      500 ml de água destilada 
  

Banho 2 - Branqueador ( Bleach)                 
Água Oxigenada + Limão
      260 ml de peróxido de hidrogênio
       130 Vol.

      200ml  de suco de lima
       
        540 ml de água destilada  



Passo a passo revelação usando Cafennol C +

Processo    Temperatura    Tempos   Procedimento

1º Revelador           28-30 Cº    17-20 min         Agitação constante pelos primeiro minuto. 2 minutos    
                    de pausa. Logo 10 segundos de agitação e 50 segundos   
                    de pausa, até o final.   
               
Lavagem           28-30 Cº                10 min           Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Branqueador           38 Cº                11:30 min.          Agitação constante pelos primeiros 60 segundos. Depois,  
(Bleach)                    agitar 15 segundos a cada 15 segundos. 

Lavagem            28-30 Cº                5 min.          Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Reexposição           __                  __                        Abrir  o tanque, pegar os espiral e expor a uma luz de 60 W
                     a 1 metro de distância por 1,5 minutos. 

2º Revelador                     28-30 Cº     20 min.           Agitação constante pelos primeiro minuto. 2 minutos    
                     de pausa. Logo 10 segundos de agitação e 50 segundos   
                     de pausa, até o final.

Lavagem            28-30 Cº    10 min.         Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Fixador              25-30 Cº              5 min           Agitação constante pelos primeiros 60 segundos. Depois,  
                    agitar 10s a cada 20 segundos 

Lavagem final          25-30 Cº    15-20 min          Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Filme Kodak Tri-X



Solução Revelador

Receita para 1L

Ingredientes:

     
     500 ml de água destilada (ou deionizada) 
 
     2g de metol  

     90 g de sulfito de sódio (anidro)
     
     8 g  hidroquinona 
 
         52.5 g carbonato de sódio ( monohidratado)
   
     5g  brometo de potássio (anidro)

        

D-19           

Preparo ( sempre adicionar química à àgua)

         
Esquente 500 ml  de  água destilada até os 50 Cº para ajudar na
diluição. 

Adicione e dissolva os ingredientes  na ordem, 

Misture água  destilada à 20 Cº destilada até completar 1 litro.



D-19           

Solução Bleach ( Branqueador)

Receita para 1L

Ingredientes:

         
    984ml  água destilada    
     16 ml   ácido sulfúrico
    12 mg  permaganato de potássio 
     

Preparo 
( sempre adicionar ácido à agua, lentamente)

Dilua os ingredientes na ordem indicada e mexa bem até a solu-
çõa ficar homogênea.

Adicione e misture bem o permanganato um pouco antes de 
começar a sequência de revelação.



Solução Clareador
Receita para 1L

Ingredientes:

         
    1000 ml  água 
     4 g Metabisulfito de Sódio 

  
Receita alternativa 

       
    1000 ml  água 
     90 g  sulfito de sódio

Preparo 

Dilua os ingredientes na ordem indicada e mexa bem até a solu-
çõa ficar homogênea.



Solução FIxador

Receita para 1 litro

Ingredientes: 
           
       200 ml fixador rápido Ilford

       800 ml água destilada 

Preparo: 

Misture os ingredientes na ordem diluindo o  fixador na água e 
mexendo bem. 



Processo    Temperatura    Tempos   Procedimento

1º Revelador           20 Cº    6-7 min         Agitação constante pelos primeiro minuto. Logo agitar  a     
                   cada 15 segundos até o final do tempo.    
           
Lavagem           20 Cº                2-3 min          Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Branqueador           20 Cº                 1 min.                      Agitar  a cada 15 segundos. 

Lavagem            20Cº                 2 min.           Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Clareador           20Cº    2 min.            Agitar a cada 15 segundos.

Lavagem            20Cº                 5 min.           Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Reexposição           __                  __                        Abrir  o tanque, pegar os espiral e expor a uma luz de 60 W
                    a 1 metro de distância por 1,5 minutos. 

2º Revelador                     20 Cº     6  min.                      Agitação constante pelos primeiro minuto. Logo agitar  a  
                       cada 15 segundos até o final do tempo.

Lavagem            20Cº                 5 min.           Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 5 vezes.

Fixador             20Cº               5 min            Agitar a cada 15 segundos

Lavagem final          20Cº     15-20 min          Encher o tanque com agua corrente  e esvaziá-lo 12  vezes.  
                    Manter a agua em movmento no tanque no primeiro minuto.
 

Passo a passo revelação usando  D-19 Filme Kodak Tri-X
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