
O Parodinal é uma cópia caseira do Agfa Rodinal, um dos mais antigos reveladores 
registrados, patenteado em 1891 pelo Dr. Momme Andresen. Ele é um revelador universal que 
pode ser usado nos mais diversos materiais com prata fotossensível e começou a ser 
produzido com pequenas modificações por diversas empresas uma vez que a Agfa alemã 
fechou e seu direito pela patente do revelador terminou. 

 paracetamol (isso mesmo, o comprimido para dor de cabeça), 

 água destilada, 

 sulfito de sódio e 

 hidróxido de sódio. 

O paracetamol pode ser usado na forma de comprimidos mesmo, desde que bem esmagados 
até virar pó, mas o ideal é usar o pó puro. A água destilada, o sulfito de sódio e o hidróxido de 
sódio podem ser comprados sem problemas em lojas que vendem produtos químicos. 

São várias as fórmulas de Parodinal encontradas na internet. Cuidado! 

Ingredientes: 
20 comprimidos de Paracetamol 750mg 
20 g de Hidróxido de Sódio 
50 g de Sulfito de Sódio 
Água destilada 
Frasco âmbar de vidro de 250ml 

Passo a passo: 
1. Macere os comprimidos de paracetamol até que virem um pó fino. Para fazer isso, eu os 
coloquei em um saco plástico reforçado e bati com um martelo levemente até que virassem pó. 

1. Em um recipiente de vidro, coloque 150ml de água destilada e dissolva o hidróxido de 

sódio na água. TOME CUIDADO: a mistura vai ficar quente e o hidróxido de sódio 

queima a pele! 

2. Misture o paracetamol macerado na mistura ainda quente pois o calor vai ajudar o 

pararetamol a se dissolver mais rápido. 

3. Com a ajude de um funil, despeje a solução de hidróxido de sódio e paracetamol dentro 

do frasco âmbar. 

4. Agora é hora de adicionar o sulfito de sódio direto no frasco âmbar, isso deve esfriar a 

mistura. 

5. Para finalizar, basta completar o frasquinho até os 250ml e aguardar 72h para que a 

reação química aconteça e o revelador esteja pronto para usar. 

Depois de pronto, é normal a formação de cristais no fundo do recipiente âmbar. Eles ajudam a 
conservar o Parodinal (que já é famoso por não estragar). Para saber se o revelador prestou, 
pingar uma gota do revelador puro sobre um pedaço de filme exposto não revelado serve como 
um teste bruto. O ponto deve ficar preto rapidamente. Para finalizar, O Parodinal pode ser 
usado tanto para revelar papéis fotográficos, usando diluições de 1:100 a 1:500, quanto para 
filmes, com diluições que vão de 1:25 a 1:100 normalmente, sendo que eu sugiro usar os 
tempos e diluições do The Massive Dev Chart como base para revelação. 

http://www.queimandofilme.com/?s=massive+dev+chart

