
Instruções

A Câmera Pinhole
do RETRATISTA





                                 O seu primeiro passo 
na fotografia experimental!



O que é uma Câmera Estenopeica?

A Câmera Estenopeica, ou, Pinhole, 
como também é conhecida, é uma câ-
mera fotográfica que não utiliza lentes 
para a formação de uma imagem. Esta 
é formada quando os raios de luz atra-
vessam um diminuto orifício.

Assim como em uma câmera conven-
cional, a imagem formada é projetada 
em um anteparo.



A Câmera Pinhole do RETRATISTA

A Câmera Pinhole do RETRATISTA con-
ta com um orifício de 0,2mm de diâme- 
tro, o que equivale a abertura f/125 para 
distância focal estabelecida de 25mm.

A película fotográfica utilizada na câ-
mera, tanto no modelo Standard, quan-
to no modelo Panoramic, é do formato 
35mm, podendo esta, ser colorida ou 
preto e branco.



O tamanho do fotograma gerado 
pela câmera modelo Standard é de 23 
x 35mm e, do modelo Panoramic é de 
23 x 60mm.

A câmera conta ainda com uma rosca 
metálica de 1/4” em sua base para que 
possa ser acoplada a um tripé.



Carregando a Câmera

1- Corte a ponta da película que irá 
utlizar de maneira que esta forme um 
ângulo de 90 graus em relação ao seu 
comprimento. Emende a ponta cortada 
com a ponta sobressalente de um car-
tucho de película vazio. Para isto, utilize 
fita adesiva.

Recomenda-se que o cartucho vazio 
que irá abrigar a película depois de ex-



posta seja da marca Kodak. Cartuchos 
de outras marcas podem possuir di-
mensões diferenciadas, o que ocasiona-
rá o transporte inadequado da película.

2- Desrosqueie o pino central em sen-
tido anti-horário e remova a tampa su-
perior.

3- Segure a câmera pela base e remo-
va a parte externa do corpo puxando-a 
para cima pelas bordas.



4- Encaixe as bobinas de películas.

5- Recoloque a parte externa do cor-
po da câmera.

6- Recoloque a tampa superior e ros-
queie o pino central em sentido horário.

7- Dê 2 voltas completas em sentido 
horário no pino de transporte de pelícu-
la se a câmera for modelo Standard e, 3 



voltas se for modelo Panoramic. Utilize 
como referência os pontos brancos lo-
calizados no pino e na tampa superior.

Pronto, sua estenopeica está pronta 
para a primeira fotografia.



Avançando a Película

1- Câmera Modelo Standard: Dê 
sempre uma volta completa em sentido 
horário no pino de avanço de película. 
Utilize como referência os pontos bran-
cos localizados no pino e na tampa su-
perior.

2- Câmera Modelo Panoramic: Dê 
sempre 2 voltas completas em sentido 



horário no pino de avanço de película. 
Utilize como referência os pontos bran-
cos localizados no pino e na tampa su-
perior.



Controlando o Tempo de Exposição

Para uma exposição precisa o ideal 
seria a utilização de um fotômetro de 
luz incidente. Entretanto, é possível ex-
por com relativa precisão baseando-se 
na regra Sunny 16.

A regra Sunny 16 descreve que a ex-
posição estará correta, ou, muito próxi-
ma disto, quando: Em um dia ensolara-
do, a abertura de diafragma for f/16 e, 



o tempo de exposição for próximo ao 
inverso do ISO. Se, por exemplo, o ISO 
da película for 100, o tempo de exposi-
ção deverá ser algo em torno de 1/100”.

Como descrito no início deste manu-
al, a abertura de diafragma da Câme-
ra Pinhole do RETRATISTA é de f/125. 
A partir deste dado, fazendo-se uma 
compensação na regra Sunny 16, para 
uma película de ISO 100, o tempo de ex-
posição será de aproximadamente 1/2 



segundo para uma condição climática 
ensolarada. 

Caso opte por uma película de ISO 
200, o tempo de exposição cairá à me-
tade, indo de 1/2 para 1/4 de segundo e, 
para ISO 400, 1/8 de segundo.

Como os tempos de exposição serão 
relativamente longos, posicione a câme-
ra sobre um tripé para evitar tremores.

A figura a seguir ilustra a regra Sunny 
16.





A figura a seguir ilustra a regra Sunny 
16 adaptada para utilização com a Este-
nopeica e, películas fotográficas de dife-
rentes ISO e, em diversas condições de 
luminosidade.

A regra Sunny 16 é apenas uma refe-
rência, não fique preso somente a ela.
   Experimente,
                    Ouse,
                        Divirta-se!





Modelos:

Standard

Panoramic



Cores:

Noir Acqua

Rouge Cream

Arancione

Emerald



Especificações:

Distância Focal: 25mm

Abertura de Diafragma: f/125

Tamanho do Quadro: 23 x 35mm (Standard)
                                        23 x 60mm (Panoramic)

Dimensões: Largura= 10,7cm, Altura= 6,7cm,
                      Profundidade= 4,1cm (Standard)
                      Largura= 13,2cm, Altura= 6,7cm,
                          Profundidade= 4,1cm (Panoramic)



Revele você mesmo suas películas 
com os Kits de químicos fornecidos pelo 
O RETRATISTA.

Revelador- Compatível com as for-
mulações Kodak D-76 e Ilford ID-11.

Interruptor- Ácido Cítrico.

Fixador- Compatível com a formula-
ção Kodak F-24.



Kits disponíveis para produção de 
500ml, 1 litro e 2 litros.

Adquira em: diafragma8.com.br/boutique



Siga O RETRATISTA nas redes:

diafragma8.com.br
@oretratista_alexrenan

fb.com/oretratistaalexrenan
oretratista@diafragma8.com.br


