
 

 

 

 

 

RECEITA PAPEL SALGADO 
Referência Bibliográfica: GIORGI, Fabio. Manual de Cianotipia e Papel Salgado. 1a Edição. Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2017.  

Para adquirir os químicos comercializados pelo O Retratista, acesse: www.diafragma8.com.br/boutique   

Para adquirir o livro mencionado no vídeo: Manual de Cianotipia e Papel Salgado (do autor Fabio Giorgi, Editora Ibis Libirs),  

acesse: https://ibislibris.loja2.com.br/7696388-MANUAL-DE-CIANOTIPIA-PAPEL-SALGADO-ALTERNATIVA-FOTOGRAFICA 



 
 

Fórmula para produção de Papel Salgado 

 2g de cloreto de sódio (sal iodado, sal de cozinha) 

Dissolver em 70ml de água, depois completar ao volume de 100ml.  

Depois de preparar está solução, adicione 1g* de gelatina natural, sem sabor.  

(*) para cada 100ml de solução de cloreto de sódio, adicionar 1g de gelatina. A 

ordem não faz diferença, você pode começar pela gelatina e depois adicionar o 

cloreto de sódio.  

 

 12g de nitrato de prata.  

Dissolver em 70ml de água, depois completar ao volume de 100ml.  

 

 12g de ácido cítrico.  

Dissolver em 70ml de água, depois completar ao volume de 100ml.  

 

 10g de tiossulfato de sódio 

Dissolver em 750ml de água, depois completar ao volume de 1000ml. (Sugere-se o 

uso de 10g/litro para cada 20 cópias de Papel Salgado).  

Para sensibilizar o papel, combine 2,5ml da solução de nitrato de prata (a 12%, que seria o 

descrito acima 12g/100ml de água) para 1ml da solução de ácido cítrico (também a 12%, 

conforme descrito 12g/100ml de água). 

Recomendações:  

1. Utilize equipamentos de proteção individual, tais como: óculos, luvas, avental.  

2. Utilize de preferência água desmineralizada, na falta de, use água mineral, água filtrada 

ou água de torneira.  

3. A gelatina sem sabor, pode ser as comercializadas em mercados ou lojas de produtos 

naturais. É necessário a completa dissolução da gelatina para evitar que o papel adquira 

partes com cobertura insuficiente ou desigual.  

4. Após salgar o papel, ele pode ser armazenado por até 1 mês.  

5. Após sensibilizar o papel, é necessário realizar o processo em até 24h.  



 
6. Para viragem com calor**, coloque o ferro na posição "temperatura roupa de seda". A 

viragem deve ser realizada com o Papel Salgado pronto e totalmente seco. O ferro deve ser 

passado de forma uniforme, sem que fique parado em cima do papel para evitar manchar. A 

aplicação da viragem com calor deve ser realizada no verso do papel.  

(**) Viragem por calor, vai alterar os tons de marrom característicos do papel salgado, 

resultando em uma imagem mais contrastada com tons de marrons mais densos.  

Tempos:  

1º banho (água corrente): Não há um tempo específico. A lavagem deve ser realizada até a 

observação da ausência da precipitação leitosa (que seria a eliminação do cloreto de prata 

que vai de desprendendo do papel).  

2º banho - Fixação: 4 minutos, com agitação da bandeja periodicamente.  

3º banho: (água corrente): Mínimo 5 minutos.  

Caso queira, um banho pode ser acrescentado ao processo - Eliminador de fixador.  

Receita: 200g de sulfito de sódio + 2g de bissulfito de sódio. Dissolver em 750ml de água, 

depois, completar o volume de 1000ml.  

Caso utilize este banho. Após o 3º banho, mergulhar o papel no Eliminador de fixador por 3 

minutos. Depois, torna-se necessário a última lavagem por no mínimo 20 minutos. 

 

 


