
www.paulostein.com 
 

 

  

file:///C:/Users/paulo.leitao-neto/Desktop/Paulo/curso%20de%20fotografia/www.paulostein.com


www.paulostein.com 
 

Paulo Stein 

Em um mundo em que os smartphones conseguem 

capturar lindas imagens, onde os avanços 

tecnológicos propiciam inovações cada vez maiores 

nas câmeras DSLR e mirroless e suas respectivas 

lentes, a dúvida de qual equipamento comprar para 

poder iniciar o hobby de fotografia é algo 

extremamente comum. 

Muitas pessoas me procuram querendo dicas de 

qual equipamento fotográfico comprar, afinal por se 

tratar de algo caro ninguém quer errar, não é 

mesmo? 

Foi exatamente com o intuito de ajudar você, 

iniciante e entusiasta, que está naquela dúvida, que resolvi preparar esse guia de dicas de 

equipamento. Espero que ele possa lhe auxiliar. 

Apesar de minha formação acadêmica não ser em fotografia, a paixão por essa arte 

continuamente fez parte da minha vida. Sempre valorizei a espontaneidade das pessoas e a 

fotografia propiciava revelar emoções e capturar a essência de momentos especiais.  

A fotografia começou como hobby e, com o passar dos anos, se tornou uma das minhas 

habilidades. Realizei diversos cursos on-line, estudei livros técnicos, tendo como inspiração 

famosos fotógrafos como Sebastião Salgado, Peter Lik, Ansel Adams e Galen Rowell. 

Como para ser um bom fotógrafo é necessária experiência, comecei realizando ensaios e 

cobertura de eventos em geral. Após, também despertei o interesse em registrar a emoção 

dos casamentos.  

No campo da landscape, também não me faltaram oportunidades para treinar, uma vez que 

minha outra paixão é viajar. Para adquirir mais técnica, realizei alguns cursos práticos (em 

Terra Ronca/GO, na África do Sul e na Itália). 

Com o passar do tempo, não só a paixão pela fotografia, mas também a técnica estavam ao 

meu lado. Com isso, além de receber boas notas na maior comunidade de fotógrafos do 
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mundo (500px), fui premiado em alguns concursos (1º lugar no 1º Concurso de Fotografia do 

MPDFT, 1º Lugar no 1º Concurso da Charmosa Pirenópolis e 2º lugar no 1º Concurso da STN), 

bem como realizei exposições fotográficas (duas vezes no Ministério da Fazenda, no Centro 

Clínico Sudoeste, no Píer 21, na Câmara dos Deputados, na Fnac do Park Shopping e no 3º BIT! 

Festival de Fotografia da Incubadora de Artistas – Atibaia - SP). 

Recentemente, criei um e-book gratuito, com o propósito de compartilhar minha visão do 

mundo com o maior número de pessoas possível. O e-book pode ser obtido através deste link 

ou em meu site. 

Atualmente, fotografo casamentos e ensaios e trabalho com venda de quadros e impressões 

fine art das paisagens mais lindas do mundo para decoração de ambientes. 

Para entrar em contato, acessem:  

Instagram: @paulosteinphotography 

Facebook: facebook.com/paulosteinphotography 

Youtube:            https://goo.gl/oz7gYG  

Site:   www.paulostein.com 
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Dicas de Equipamentos 

 

Como já falei anteriormente, uma das perguntas que mais recebo diz respeito a escolha do 

equipamento fotográfico. Como existem diversas opções de marcas e modelos, as pessoas 

ficam com receito de comprar o equipamento errado e acabar se arrependendo. Mas não se 

preocupe, hoje em dia todas as marcas oferecem produtos excelentes, e com esse guia, você 

verá que é fácil escolher o modelo ideal. 

Antes de partir para as marcas, vou 

fazer uma breve ressalva. Estarei 

recomendando apenas equipamentos 

que conheço, então pode ser que 

existam outras máquinas não 

apresentadas aqui que sejam tão boas 

quanto as que irei recomendar (ou até 

melhores!). Todavia, por prudência, 

não falarei do que não conheço.  

Ademais, vou apresentar apenas equipamentos de alta qualidade, que garantam uma 

qualidade de imagem acima das suas expectativas. Por este motivo, você não encontrará 

câmeras de entrada aqui neste guia, vou focar apenas naquelas que eu consideraria comprar 

para mim. Por fim, ressalto que também não falarei das caras e grandes câmeras Full Frame, 

dado que o guia é voltado para fotógrafos iniciantes e entusiastas. 

Se você começar a ler esse guia e ficar com dúvidas recomendo que leia antes o meu e-book 

“Câmera, Composição, Click” disponível em www.paulostein.com ou venha fazer um curso 

presencial conosco. 

O que evitar? 

Muitas pessoas sentirão falta de 

recomendação das chamadas câmeras 

“superzoom” neste guia... Então, antes 

que me perguntem, ressalto que não 

irei recomendar esse tipo de 
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equipamento. Primeiro, porque elas são grandes e desengonçadas. Além do mais, não vejo 

sentido nessas câmeras, que quase sempre possuem sensores minúsculos ou intermediários e 

apresentam desempenho pior que as câmeras mirrorless e as DSLR. 

No entanto, notem que não estou dizendo que não existem câmeras “superzoom” boas, 

apenas quero dizer que existem opções menores que entregam resultados semelhantes ou 

opções do mesmo tamanho que serão capazes de entregar uma qualidade de imagem 

tremendamente superior. 

 

 

 

 

 

 

É importante ter um equipamento de ponta? 

Atualmente, as pessoas estão muito preocupadas em ter a câmera mais moderna, com o 

maior número de megapixels, o ISO mais alto e as lentes mais caras e pesadas. Não entre 

nessa furada!!!  

Hoje em dia, praticamente todas as câmeras são maravilhosas, e mesmo câmeras com 4, 5 ou 

mais anos são capazes de fornecer imagens sensacionais. O ritmo de lançamento dos 

fabricantes é insano, e modelos novos muitas vezes oferecem vantagens imperceptíveis ou 

não tão uteis (GPS, NFC entre outras siglas que fazem pouca diferença para a sua fotografia).  

 

 

Dica 

Quer economizar? Então evite comprar o último modelo daquela câmera tão desejada, 

procure o modelo anterior ou até mesmo o de 2 ou 3 anos atrás. Pense em um carro, 

muitas vezes, o modelo do ano ganha apenas leves mudanças estéticas, mas é vendido por 

um preço muito mais alto que o modelo do ano anterior. Com as câmeras ocorre o mesmo, 

os fabricantes adotam essa tática para poder manter o preço elevado de seus 

Mas, afinal, o que são câmeras “superzoom”? 

São aquelas câmeras grandonas com lente fixa capaz de enxergar óvnis 

pousados na lua 
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Então, deixe de lado a preocupação a respeito da qualidade da imagem. Foque em outras 

coisas, tais como aprender a fotografar1 e usar sua câmera corretamente!  

Outra coisa bacana de se ter em mente é que as lentes são muito mais importantes que a 

câmera em si. Então, se está em dúvida entre comprar uma lente diferente ou trocar a câmera, 

não pense 2 vezes!  

 

Processo de compra recomendado 

Para não estourar seu orçamento, tente seguir o seguinte processo de compra 

 Determinar o quanto você pretende gastar 

 Fazer uma lista do equipamento inicial desejado (Câmera, Lentes e etc..) 

 Comprar os equipamentos da sua lista levando em consideração seu orçamento total.  

Outra coisa importante: evite comprar equipamentos muito rapidamente. Aprenda a usar o 

que você tem. Um erro muito comum é comprar coisas demais e depois perceber que você 

não utiliza metade do que tem.  

 

 

 

 

                                                           
1 Quer fotografar melhor? Temos o melhor curso gratuito de fotografia da internet, acesse 
www.paulostein.com e vá para a seção e-books para saber mais! Para aqueles que moram em Brasília, 
oferecemos cursos presenciais, entre em contato para saber mais. 

Dica 

Entre trocar a sua lente ou trocar a sua câmera, não pense 2 vezes! Compre uma lente 

nova!! 

Dica 

Qualidade é sempre melhor que quantidade! Tenha menos equipamento, mas invista em 

equipamentos melhores! 

file:///C:/Users/paulo.leitao-neto/Desktop/Paulo/curso%20de%20fotografia/www.paulostein.com
http://www.paulostein.com/


www.paulostein.com 
 

 

 

Falaremos mais adiante dos equipamentos indicados, então tenha calma. 

 

Equipamento usado vale a pena? 

Em poucas palavras? Sim, com certeza! 

 Equipamentos usados te ajudam a poupar bastante. Câmeras, lentes e tripés são muito 

duráveis e, desde que estejam funcionando corretamente e não apresentem marcas fortes de 

uso e/ou queda, serão capazes de te servir bem por vários anos.  

Além disso, é possível determinar a “quilometragem” (número de clicks) de uma câmera a 

partir de uma foto em formato JPEG. Para isso, basta acessar o site Shutter Count e fazer o 

upload de uma foto tirada com a câmera desejada. Vale dizer que. mesmo as câmeras mais 

simples suportam muito mais de 150.000 clicks antes do obturador parar de funcionar (e após 

esse número, basta trocar o obturador para ter uma câmera capaz de te servir por muito 

tempo!). 

Boa parte do meu equipamento é usado (minhas 3 câmeras, minha lente grande angular, 

minha 50mm 1.4 entre outros). 

 

 

Então vamos lá? O guia será divido em três partes: na primeira, falarei especificamente de 

câmeras; na segunda, destinarei para recomendações de lentes e equipamentos; por fim, na 

terceira, discorrerei sobre alguns aplicativos de celular que são extremamente úteis na vida de 

um fotógrafo.  
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Sei que fotografar custa muito caro e, por isso, vou tomar o cuidado de recomendar também 

uma ordem de compra de equipamentos. Desse modo, pretendo lhe ajudar a escolher os 

equipamentos que são prioridades. 
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PARTE 1 – CÂMERAS  

 Vamos então decidir qual é a melhor câmera para você? 

O primeiro passo é saber o que você espera da sua câmera... Você quer uma câmera pequena, 

que possa ser levada pra qualquer lugar sem chamar atenção e que seja capaz de tirar boas 

fotos, mas não se importa tanto para a possiblidade de trocar lentes e ter um controle maior 

da câmera? Ou você quer uma câmera que te dê um controle maior sobre o resultado da foto, 

que troque lentes?  

A maior diferença entre as duas categorias é, em geral, o tamanho do sensor e a 

disponibilidade de botões físicos de rápido acesso (e não via menus) existentes para controlar 

as configurações da câmera.  

 Mas tenha em mente que as câmeras atuais são maravilhosas, então não se preocupe tanto 

com a qualidade da imagem, mas sim se aquele modelo de câmera se adequa às suas 

necessidades. 

Abaixo vamos ver os prós e contras das diferentes categorias de câmeras. 

 

O que olhar antes de comprar uma câmera 

o Preço 

o Portabilidade: Tamanho e Peso 

o Existência de botões físicos, e não via menu, para controle do ISO, Abertura e 

Velocidade (para aqueles que querem ter um controle rápido e eficiente da 

câmera, evitando o modo automático) 

o Tamanho do sensor – Procure câmeras com sensores de 1 polegada (1”) ou mais.  

 

 

Dica 

Fuja das câmeras “superzoom”, aquelas grandalhonas com lente fixa capaz de ver óvnis na 

lua. Essas câmeras são pesadas, caras e ainda por cima quase sempre trazem um sensor 

minúsculo. Vale mais a pena investir esse dinheiro em uma câmera melhor ou em uma 

menor e mais leve. 
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 Câmeras Portáteis ou “Point and Shoot” 

Apesar de ser a categoria de entrada das câmeras, existem muitas opções excelentes e capazes 

de satisfazer até mesmo os fotógrafos mais exigentes. Por serem pequenas, muitas vezes elas 

cabem no bolso, não pesam tanto e podem ser levadas a qualquer lugar. A desvantagem é que 

esse tipo de câmera não troca de lente, possui sensor menor, o que afeta a qualidade da 

imagem, e, muitas vezes, não dispõe de muitos botões de controle, o que acaba sendo um 

fator limitante para quem quer criar fotos mais elaboradas.  

E quanto a minha recomendação? Seguem 3 modelos que gosto muito:  

 Sony RX100 II, III ou IV (U$ 600 a U$900) 

Leve, cabe no bolso e é extremamente competente no que faz. 

Essa é a Sony RX100. Se você pretende ficar a maior parte do 

tempo no modo automático, essa é a câmera para você. Prefira 

a RX100 III, que apresenta o melhor custo benefício entre as 3 

versões. 

Para quem?  

 Entusiastas que querem uma qualidade de imagem excepcional, mas que vão deixar a 

câmera no modo automático na maior parte do tempo.  

 Qualquer um que esteja à procura de uma câmera excepcional e que caiba no bolso. 

 

 

 Panasonic LX100 4k (U$ 650) 

Feita em parceria com a Leica (que inclusive vende exatamente 

a mesma câmera com outra “carinha” por U$ 1050), a LX100 é 

a câmera ideal para aqueles que buscam algo leve e potente, 

mas com mais controle que a RX100 da Sony.  

Explico... A Panasonic tem muitos botões espalhados pelo seu corpo que possibilitam o 

controle de praticamente todas as funções da câmera de modo simples e rápido, sem precisar 

acessar o menu digital o tempo todo.  

Não se assuste com seus “apenas” 12,8 Mega Pixels. A qualidade da imagem está muito mais 

atrelada ao talento da lente e ao tamanho do sensor, do que à simples contagem de 

megapixels.  

Seu único contra é que, apesar de bastante compacta, não cabe no bolso. 
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Para quem? Entusiastas que querem uma câmera compacta e que, ao mesmo tempo, 

possibilite o controle de boa parte das funções através de botões físicos.  

 

 Leica Type 109 (U$ 1050) 

Exatamente a mesma câmera da Panasonic LX100 4k, mas em 

uma embalagem mais bonita e com uma bela bolinha 

vermelhas escrita “laica”, que custa aproximadamente U$ 500. 

Uma boa pedida para quem não tem restrições orçamentárias.  

Para quem? Entusiastas que queiram uma câmera Leica.  

 

 Câmeras Mirrorless (sem espelho) 

A evolução das câmeras DSLR, as câmeras mirrorless devem dominar o mercado em pouco 

tempo, pois são muito menores e mais leves.  

Seus pontos contra, tais como o sistema de foco mais lento e a menor duração da bateria, 

estão sendo rapidamente superados e, hoje em dia, o mercado possui excelentes opções a 

preços bem competitivos.  

Fiz uma seleção pequena, com apenas 4 câmeras do tipo mirroless. Você provavelmente 

encontrará muitos outros modelos e marcas por aí, mas poderá usar esse guia como base. 

 

 Olympus OM-D E-M10 II ou E-M10 III (U$ 499 ou 

U$600 com a lente 14-42 e U$ 649 ou U$799 com a lente 14-

42 respectivamente) 

Linda e razoavelmente compacta, a Olympus não decepcionará 

nenhum fotografo entusiasta.  Uma excelente opção! Ela possui 

um excelente sensor de 4/3 de polegada, que, apesar de 

pequeno, é capaz de entregar belas imagens. Além disso, tem a grande vantagem de ser mais 

leve que as demais.  

A Olympus tem toda uma linha de câmeras mirrorless, por isso, existem opções mais caras e 

melhores que a OM-D E-M10 II. No entanto, esses modelos apresentam preços parecidos com 

as câmeras dotadas de sensor APS-C, que é muito maior e melhor.  
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Mas não se engane. Essa belezinha será capaz de satisfazer perfeitamente a grande maioria 

dos fotógrafos, apesar de o seu sensor ser menor. 

Para quem? Entusiastas que querem uma câmera excepcional, que troque lentes e tenha cara 

de câmera “profissional”.  

 

 Fuji X-T20 (U$ 899 ou U$ 1200 com a lente 18-55) 

Outra câmera linda, razoavelmente compacta e que possui a 

vantagem de possuir um grande sensor APS-C.  A Fuji X-T20 é, 

em minha opinião, a câmera mirrorless que possui o melhor 

custo benefício desta lista, e ainda conta com as maravilhosas 

lentes Fujinon. 

Opções mais baratas: Fuji X-T10 

Para quem? Entusiastas que querem uma câmera excepcional, leve, compacta e com um 

sensor maior (APS-C). 

 

 

 Fuji X-T2 (U$ 1600 ou U$1900 com a lente 18-55) 

Para aqueles com um orçamento mais folgado, a Fuji X-T2 é a 

câmera TOP de linha da Fuji. Não tem como errar escolhendo 

essa câmera. Apresenta o melhore desempenho em termos de 

velocidade do foco, é a prova de chuva, tem um sensor APS-C e 

etc.. Seu único “porém” é o preço elevado. 

Uma opção mais em conta para quem quer a câmera com a maior quantidade de recursos 

possíveis é a X-T1, que é a geração anterior dessa belezinha. 

Para quem? Fotógrafos experientes ou profissionais, que querem uma câmera excepcional, 

que troque lentes e que não seja tão grande ou tão pesada quanto os modelos DSLR.  

Opções mais baratas: Fuji X-T1 
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 Fuji X100s, X100t ou X100f (U$ 600 a U$1300) 

A única da lista com lente fixa de 23mm (35mm eq. Full 

Frame), ou seja, a única que não troca lentes, a Fuji x100 

não decepciona no quesito qualidade de imagem. Seu 

sensor “gigante” APS-C e sua lente fujinon garantem fotos 

excepcionais em qualquer situação.  

A falta de “zoom” é seu maior charme, obrigando o fotógrafo a sair de sua zona de conforto, 

pensar melhor sobre a composição e conseguir ângulos exclusivos.  

Perceberam que tenho um carinho especial por ela? Pois bem... É porque essa câmera me 

acompanha para todos os lugares, e é minha segunda câmera durante Ensaios e Casamentos, 

pois a qualidade de suas fotos não deixa nada a dever em relação à minha gigantesca e 

pesadíssima Nikon. 

Quanto ao modelo, eu utilizo a X100s, que possui o melhor custo benefício das 3, mas fica a 

ressalva que a câmera foi totalmente renovada no modelo X100f, passando a contar com um 

sensor melhor e um sistema de foco mais rápido. 

OBS:  Para os que fazem questão do “zoom”, a Fuji vende separadamente (U$250) 2 lentes 

conversoras de excelente qualidade, capazes de transformar a lente em uma 28mm ou uma 

50mm. 

Para quem?  

 Fotógrafos experientes ou profissionais a procura de uma câmera compacta, charmosa 

e com desempenho fantástico mesmo em situações de pouca luz. 

 Amantes da fotografia de rua. 

 

 

     Canon G1X Mark III (U$ 1300) 

Semelhantemente a Fuji X100, a Canon G1X Mark III não 

troca lentes e seu sensor é um grande APS-C. Mas as 

semelhanças acabam aqui, pois enquanto a Fuji possui uma 

lente fixa de 23mm (35mm equivalente FF) com grande abertura (F2), a Canon possui uma 

lente zoom que varia 15mm a 45mm (24mm a 72mm  equivalente FF) e abertura variável f2.8 

a f5.6.  

Trata-se de uma câmera versátil, que deve se sair muito bem em viagens, considerando o seu 

tamanho e peso bem reduzidos.  
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Não obstante, seu alto preço é uma importante barreira, e eu particularmente acho que Fuji X-

T20 é muito mais versátil e, por um pouco mais de investimento, você ainda poderia levar a 

XT-2, a câmera top de linha da Fuji. 

Para quem? Fotógrafos com muito dinheiro no bolso.  

 

 Câmeras DSLR APS-C 

As famosas câmeras “profissionais”, as DSLR são as que apresentam o melhor desempenho. 

Seu sistema de foco é, em geral, extremamente rápido e preciso e suas baterias tem vida 

muito longa. Contudo, devido ao fato de possuírem o espelho entre a lente e o sensor, são 

mais pesadas e bem maiores. 

Existem opções menores e mais leves no mercado, com qualidade de imagem muitas vezes 

igual à dos dois modelos aqui apresentados, mas já faço a ressalva de que esses modelos mais 

simples muitas vezes não contam com todos os botões de controle (especialmente os botões 

para controle da Abertura, Obturador e ISO), e isso faz toda a 

diferença! 

 Nikon D7100 (U$ 700) 

Esqueça a D7200 ou a D7300, elas são muito mais caras e não 

apresentam praticamente nenhuma melhoria significante. A 

D7100 é uma câmera robusta, a prova de chuva e capaz de 

satisfazer os fotógrafos mais exigentes. Atualmente, esta é a 

minha câmera Backup. 

Opções mais baratas: D5500, D5400, D5300 ou D5200 

Ainda mais baratas: D5100 e D3100 em diante 

Para quem? Qualquer um que procure o melhor desempenho e não se importe com peso ou 

tamanho. 

 

 Canon 70D ou 80D (U$ 800 ou U$ 899 com a lente 

18-55mm e U$ 1099 ou U$ 1250 com a lente 18-55mm 

respectivamente) 
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Concorrente direta da Nikon D7100, a Canon 70D apresenta desempenho semelhante. 

Particularmente, eu prefiro a Nikon, pois seus sensores são melhores para se fotografar 

paisagens, mas a diferença não é tão grande e o fotógrafo amador provavelmente não irá 

notar diferença alguma, dado que ambos os sensores são excelentes (não explicarei os 

detalhes aqui, mas quem se interessar pode pesquisar a respeito da diferença dos sensores 

Nikon e Canon no google). 

A grande vantagem da Canon é que seu preço aqui no Brasil é muito competitivo, facilitando e 

muito a vida do fotógrafo. 

Opções mais baratas: EOS Rebel T5i ou T4i 

Opções ainda mais baratas: EOS Rebel T3i e EOS T2i 

Para quem? Qualquer um que procure o melhor desempenho, não se importe com peso ou 

tamanho e não saiba escolher a câmera correta!  

(Para quem não sabe, existe uma rivalidade mundial, maior que a de Palmeiras e Corinthians, 

movida por uma paixão irracional, entre os fotógrafos que gostam de Nikon e os que gostam 

da Canon. Nem preciso dizer para qual dos “times” que torço). 
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PARTE 2 – LENTES E EQUIPAMENTOS 

Você já deve ter percebido que quase todas as câmeras são vendidas em conjunto com uma 

lente, né? Seja a 18-55mm, a 18-105mm ou equivalentes. Essas lentes são muito bacanas. Eu 

mesmo as utilizei por muito tempo. Mas é 

bem provável que, depois de fotografar 

bastante, você comece a sentir vontade de 

comprar outros modelos de lentes, que te 

possibilitem fazer outros tipos de fotos.  

Como se isso já não fosse o suficiente, os 

mais entusiastas ainda vão começar a sentir 

falta de um tripé, uma mochila e etc..  

Fica então a pergunta: quais equipamentos o fotógrafo iniciante deve comprar e em que 

ordem eles devem ser comprados? É isso que vamos ver ao longo desse capítulo. 

 

Tamanho do Sensor e sua influência no “zoom” 

Mas antes, vale a pena falarmos a respeito 

do tamanho do sensor e sua influência no 

“zoom” ou distância focal da lente.  

Aqui neste guia, vamos falar sempre da 

distância focal tendo como referência o 

sensor Full Frame e o sensor APS-C. Não 
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entrarei em detalhes, e quem quiser saber mais sobre o assunto pode baixar nosso E-book 

“Câmera, Composição, Click” no nosso site.  

Mas, para ficar claro, tenha em mente que, uma distância focal de 35mm em um sensor Full 

Frame (FF a partir de agora) equivale a aproximadamente: 

 50mm no sensor APS-C (multiplica a distância focal por 1,5X) 

 70mm no sensor Micro 4/3 (multiplica a distância focal por 2X) 

 95mm no sensor 1” (multiplica a distância focal por 2,7X) 

Ou seja, se eu falar de uma lente 18mm no sensor FF, estarei falando de uma lente 12mm no 

APS-C ou 9mm no Micro 4/3 ou ainda 6,5mm no sensor 1”. 

Outra coisa importante!! Existem diversas marcas de lentes compatíveis com as principais 

câmeras do mercado. Em geral, essas lentes são bem mais baratas e muitas vezes oferecem 

um desempenho excelente.  

Minhas marcas preferidas de lentes são: Tamron, Sigma, Tokina e Rokinon. Recentemente as 

chinesas tem entrado no mercado com preços excelentes e produtos de qualidade aceitável. 

Entre os chineses, a marca que tem feito “mais barulho” é a Yongnuo, com lentes fixas e de 

grande abertura que podem ser encontradas no aliexpress ou no mercado livre.  

Exatamente por haver tantas opções 

concorrentes, é sempre bom fazer uma pesquisa 

no google a respeito do desempenho daquela 

lente em particular, assim como a performance e 

preço dos seus concorrentes. Existem diversos 

sites especializados em fazer análises detalhadas 

de todo e qualquer equipamento de fotografia. 

OBS: A partir deste ponto, vou partir do princípio que você já tem uma câmera e uma lente 18-

55 ou 18-105 ou equivalente. 

Lista de equipamentos – Por ordem de importância 

 Paisagens: Lente fixa ou Zoom com cerca de 18mm no FF ou 12mm no 

APS-C. 

 Retratos: Lente Fixa 85mm 1.8 (opção mais barata: Lente Fixa 50mm 

1.8, lente 70-300mm ou 55-200mm no APS-C)   

 Street Photography: Lente fixa 35mm ou 28mm 

Paulo Stein Recomenda  

 Tokina 11-20, Tokina 12-24 (Lentes para sensores APS-C) 
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 Tripé ou Flash 

o Tripé + Controle remoto para fotografar paisagens. 

 

 

 

 

 

 

 Flash para fotografar pessoas.  

Fique atento! Prefira flashs que tenham modo automático e, principalmente, 

que possibilitem direcionar a luz para cima e/ou para os lados. 

 

 

 

 

 

 

 Camera Strap (cinta ou cordinha que segura a câmera) 

Quem caminha muito com sua câmera sabe o quanto que a aquela cordinha 

original de fábrica incomodo. Acabe com esse problema comprando uma mais 

confortável, feita de material macio. Mas tome o cuidado de escolher marcas 

conceituadas, afinal ninguém quer ver sua câmera quebrar por conta de uma 

cordinha xing ling. 

 

Mochila 

o Mochila Fotográfica para quem não costuma fazer longas caminhadas 

c

o

m

Paulo Stein Recomenda 

 Para levar para todos os lugares – Joby GorillaPod – U$ 42 

 Quebra Galho para qualquer situação – AmazonBasics 52” Carbon 

Fiber – U$ 90 

 Pra vida Toda – Manfrotto MK290XTC3 Carbon Fiber – U$ 270   

Paulo Stein Recomenda 

 Grande, Pesado e para a vida toda - Yongnuo YN 685 – U$ 95 

 

Paulo Stein Recomenda 

 Super confortável e duravel – OP/TECH USA sling strap – U$ 21 
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 a câmera 

o Mochila de Trekking para quem gosta de caminhar longas distâncias 

coma câmera e o equipamento, seja em trilhas ou em viagens (compre 

uma boa mochila de trekking, com um bom sistema de suporte para as 

costas e distribuição de peso para a cintura).  

 

 Lente 70-300 (sensores FF) ou 55-200 (sensores APS-C) para fotografar 

paisagens. 

o Quem já tiver uma lente por volta de 80mm ou 105mm pode pular 

essa compra. 

 

 Filtro polarizador circular para fotografar paisagens  

Dê preferência para filtros com 77mm ou 82mm, pois poderão encaixar em 

quase toda lente que você possa vir a comprar no futuro.  

*para mais informações a respeito de filtros, baixe já nossa apostila gratuita  

acessando nosso site 

 

 

 

 

 

 Sistema de filtros 100mm (FF) ou 84mm (APS-C) para fotografar paisagens. 

*se você acha que um dia vai migrar para o FF, escolha logo o filtro 100mm, 

pois eles duram muito tempo e você evitará um gasto duplo. 

**para mais informações a respeito de filtros, baixe já nossa apostila gratuita 

acessando nosso site 

 

Paulo Stein Recomenda 

 Bom – Tiffen 82mm CPL – U$ 90 

 Pra vida toda – Kase Sky eye 82mm – U$ 100 
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o Quais filtros comprar?  

Segue a lista Paulo Stein por ordem de importância: 

o ND 6 STOPS 

o Gradual ND 0.9 

o Reverse ND 0.9 

o ND 10 STOPS 

 

 Lente 17-50 2.8 (sensores APS-C) ou equivalente para fazer um upgrade da 

lente 18-55. 

 

 

Paulo Stein Recomenda 

 Sistema + filtros (a partir de U$ 65 o KIT) 

Bom, Bonito e Barato – Cokin P filter (70mm) 

 Suporte 100mm: 

Bom, Bonito e Barato –Sioti Holder 100mm – U$ 25 

Top: Kase (U$ 80) ou Nisi (U$ 170) 

 Sistema + Filtros 100mm + Polarizador  

Top: Kase Wolverine Entry level – U$ 400 

Kase Wolverine High End – U$ 450 
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Meus Equipamentos 

 

 

 

 

 

 

Para Casamentos Para Paisagens (landscape) Para Viagens

•Nikon D610 •Nikon D610 •Nikon D610

•Fuji X100S + WCL •Nikon 18-35 •Nikon 18-35 (apenas 390g)

•Nikon 50mm 1.4 •Nikon 70-300 vr •Nikon 70-300 VR

•Nikon 85mm 1.8

•KIT filtros 100mm Wolverine da KASE:

Gradual Soft ND 1.2, Reverse Gradual Grey

0.9, ND 10 stops, ND 6 Stops.

essa só sai da bagagem em dias muito 

específicos, pois tento carregar o mínimo 

possível de equipamentos).

•Tanrom 24-70 2.8 •Kase 100mm polarizador circular •Tripé Amazon Basics (apenas 1kg)

•Filtro KASE Wolverine Gradual Soft ND 1.2

•Tripé Manfroto MT055 XCPRO4 de fibra de

carbono com Ball head manfrotto BHQ2

XPRO

•3 Flashes Yongnuo 685 •2 Controles remotos IR amazon basics

•OP/TECH Dual Harness

Strap para 2 cameras
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PARTE 3 – APLICATIVOS PARA O CELULAR 

Existem diversos aplicativos para celular que 

podem ajudar e muito a vida do fotógrafo.  

Por exemplo, existem aplicativos capazes 

desde controlar sua câmera via sensor 

infravermelho (para as câmeras que dispõem 

de tal funcionalidade), até indicar o local exato 

em que o sol ou a lua vão nascer ou se pôr em 

uma data específica (o que ajuda e muito na 

hora de planejar uma foto).  

Vamos então falar rapidamente sobre os aplicativos que uso. 

 

 TPE – The Photographer Ephemeris  

Calcula a posição exata onde o sol ou a lua irão nascer ou se pôr. Utiliza o 

google maps como mapa padrão, mas também é capaz de mostra um mapa 

topográfico da região. 

 ND Filter Calculator  

Os Filtros ND aumentam o tempo de exposição e, em alguns casos, tornam o 

fotômetro da câmera completamente impreciso (ver nosso e-book Câmera, 

Composição, Click para mais informações sobre filtros ND). Por causa disso, 

muitas vezes o fotógrafo iniciante pode ter dificuldade para acertar a 

exposição.  

O App ND Filter Calculator serve exatamente para te ajudar neste ponto. Com 

ele, você acerta a exposição sem o filtro, anota as configurações (Abertura, 

velocidade e ISO) e deixa o aplicativo fazer o cálculo do novo tempo de 

exposição). 

 Geotag fotos 

Nunca mais esqueça o local onde você tirou uma foto. Acerte o relógio da sua 

câmera com o do seu celular, ligue o aplicativo e saia para fotografar. Geotag 

photos é basicamente um GPS que anota as coordenadas a cada minuto, 

possibilitando que você sincronize suas fotos com essas coordenadas 

utilizando programas de edição (tais como o Lightroom). 

 DOF Calc 

Calcula facilmente a profundidade de campo a partir das configurações da sua 

câmera (Abertura, Distância focal e etc). Muito útil para quem está iniciando e 

ainda tem dificuldades em entender profundidade de campo. 

 Peel Remote 

Usa o infravermelho do seu celular para controlar a sua câmera, sua TV, seu ar 

condicionado e qualquer outro produto que tenha um receptor de 

infravermelho. 

 500px 

A maior rede social de compartilhamento de fotos do mundo. Exponha seu 

trabalho e receba críticas de outros fotógrafos. 
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Pronto, quem chegou até aqui provavelmente 

estará realizado com o equipamento e 

decepcionado com a conta bancaria, não é 

mesmo? Mas garanto que você estará 

preparado para fotografar qualquer situação 

que aparecer.  

Ficou em dúvida com relação a algum termo 

utilizado aqui? Então baixe já nosso e-book gratuito “Câmera, Composição, Click” acessando 

nosso site, e não deixe de compartilhar esse material, ele pode ajudar muita gente!!! 

Por fim, se quiser aprofundar ainda mais seu conhecimento procure a gente para se informar 

a respeito de nossos cursos presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou desse guia? Então acesse nosso site e inscreva-se em nossa newsletter para 

receber ainda mais conteúdo gratuito, cursos, dicas e novidades!! 

 

Acesse ainda nosso canal do youtube para virar um mestre do lightroom! 
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E-books by Paulo Stein 

E-books feitos com muito carinho e disponíveis gratuitamente em www.paulostein.com 

o Uma Jornada Pelo Mundo – Acompanhe nossas aventuras pelos 4 cantos do mundo 

o A cada Click Uma história – Venha conhecer um pouco das histórias por trás de 

grandes fotos e aprender mais sobre técnicas de fotografia e composição. 

o Câmera, Composição, Click – O melhor curso gratuito de fotografia da internet. 

 

Paulo Stein nas redes sociais 

Se tiverem mais dúvidas, ou quiserem entrar em contato, acessem:  

 

o Instagram: @paulosteinphotography 
o Facebook: facebook.com/paulosteinphotography 
o Site:   www.paulostein.com 
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