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FOTOGRAFE MELHOR 

Porque fotos boas não são tiradas, são criadas 

O Professor 

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 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. 

Espero que nosso curso possa auxiliar você a entender as funcionalidades da máquina fotográfica e 
transmitir o senso “do que” e “como” capturar as emoções daquilo que você está vendo! 

Para entrar em contato, acessem:  

Instagram: @paulosteinphotography 

Facebook: facebook.com/paulosteinphotography 

Site:   www.paulostein.com 

 

https://goo.gl/rhJFP3
http://www.paulostein.com/
http://facebook.com/paulosteinphotography
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INTRODUÇÃO 
 

1. ANTES DE COMEÇAR 
a. Objetivos 

Como todo curso de introdução a fotografia, o objetivo aqui não é transformar ninguém 
imediatamente em um Sebastião Salgado, mas preparar a base e despertar o interesse na fotografia. 
Se fosse ressaltar os 3 principais objetivos deste curso, estes seriam: 

• Despertar o interesse na fotografia, mostrando o que está por trás de uma grande 
foto, simplificar o manuseio de uma câmera digital e a complexidade do processo 
criativo de uma boa imagem. 

• Tornar o aluno capaz de entender como uma câmera funciona, como expor 
corretamente uma foto, quais variáveis afetam a exposição e sua consequência no 
resultado final. 

• Dar noções básicas de composição, possibilitando a criação de fotos mais 
atraentes. 

Para ajudar no processo de aprendizado, tentei colocar o máximo de exemplos fotográficos possíveis. 
Boa parte das fotos que vocês verão a seguir são de minha autoria, para reconhece-las, basta procurar 

pela assinatura ! Você também pode conhecer um pouco mais do meu trabalho através 
do meu e-book totalmente gratuito, disponível no link abaixo: 

Download: A Journey Around the World 
 

b. O Processo Criativo by Sails Chong. 
• Sails Chong – Por trás da lente I  
• Sails Chong – Por trás da lente II 

 

Qual a conclusão que podemos tirar desses 
vídeos? Boas fotos são “fabricadas”, “feitas”, 
não são “tiradas”. 

 

 

2. HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA 
A fotografia não é a obra final de um único criador. Ao longo 
da história, diversas pessoas foram agregando conceitos e 
processos que deram origem à fotografia como a conhecemos. 
O mais antigo destes conceitos foi o da câmera escura, descrita 
pelo napolitano Giovanni Baptista Della Porta em 1558. Nesta 
época, vários artistas do século XVI já utilizavam a câmera 
escura para esboçar pinturas, como o famoso Leonardo da 
Vinci. 

Imagem da primeira fotografia permanente do mundo feita por Nicéphore Niépce, em 1826. 

O cientista italiano Angelo Sala, em 1604, percebeu que um composto de prata escurecia ao Sol, 
supondo que esse efeito fosse produzido pelo calor. Foi então que Johann Heinrich Schulze, fazendo 

https://goo.gl/rhJFP3
https://petapixel.com/2016/09/07/behind-scenes-capturing-epic-pre-wedding-photos-sails-chong/
http://www.digitalrev.com/article/behind-the-scenes-peek-at-photographers-impressive-process-to-wedding-portraits-with-hasselblad-and-broncolor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_escura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Baptista_Della_Porta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angelo_Sala
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Schulze
http://www.iso1200.com/2016/11/wedding-vogue-shooting-by-sails-chong.html


www.paulostein.com 
 

5 
 

experiências com ácido nítrico, prata e gesso em 1724, determinou que era a prata halógena, 
convertida em prata metálica, e não o calor, que provocava o escurecimento. 

A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore 
Niépce, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível 
chamado Betume da Judeia. A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigidas cerca de oito 
horas de exposição à luz solar. Nièpce chamou o processo de "heliografia",  que significa gravura 
com a luz do Sol. Paralelamente, outro francês, Daguerre, produzia com uma câmera escura efeitos 
visuais em um espetáculo denominado "Diorama". Daguerre e Niépce 
trocaram correspondência durante alguns anos, vindo finalmente a firmarem sociedade. 

Após a morte de Nièpce, Daguerre desenvolveu um processo com vapor de mercúrio que reduzia o 
tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado daguerreotipia. Daguerre 
descreveu seu processo à Academia de Ciências e Belas Artes, na França e, logo depois, requereu 
a patente do seu invento na Inglaterra. A popularização dos daguerreótipos deu origem às 
especulações sobre o "fim da pintura", inspirando o Impressionismo.  

O britânico William Fox Talbot, que já efetuava pesquisas com papéis fotossensíveis, ao tomar 
conhecimento dos avanços de Daguerre, em 1839, decidiu apressar a apresentação de seus trabalhos 
à Royal Institution e à Royal Society, procurando garantir os direitos sobre suas invenções. Talbot 
desenvolveu um diferente processo denominado calotipo, usando folhas de papel cobertas 
com cloreto de prata, que posteriormente eram colocadas em contato com outro papel, produzindo a 
imagem positiva. Este processo é muito parecido com o processo fotográfico em uso hoje, pois 
também produz um negativo que pode ser reutilizado para produzir várias imagens positivas. À 
época, Hippolyte Bayard também desenvolveu um método de fotografia. Porém, por demorar a 
anunciá-lo, não pôde mais ser reconhecido como seu inventor.  

Imagem da primeira fotografia colorida da história, tirada 
por James Clerk Maxwell em 1861. 

No Brasil, o francês domiciliado em Campinas (São 
Paulo) Hércules Florence conseguiu resultados superiores 
aos de Daguerre, pois desenvolveu negativos. Contudo, 
apesar das tentativas de disseminação do seu invento, ao 
qual denominou "Photographie" - foi o legítimo inventor da 
palavra - não obteve reconhecimento à época. Sua vida e 
obra só foram devidamente resgatadas em 1976 por Boris 
Kossoy.  

A fotografia então se popularizou como produto de consumo a partir de 1888. A empresa Kodak abriu 
as portas com um discurso de marketing onde todos podiam tirar suas fotos, sem necessitar de 
fotógrafos profissionais com a introdução da câmera tipo "caixão" e pelo filme em rolos substituíveis 
criados por George Eastman.  

Desde então, o mercado fotográfico tem experimentado uma crescente evolução tecnológica, como o 
estabelecimento do filme colorido como padrão e o foco automático, ou exposição automática. Essas 
inovações indubitavelmente facilitam a captação da imagem, melhoram a qualidade de reprodução 
ou a rapidez do processamento, mas muito pouco foi alterado nos princípios básicos da fotografia. 

A grande mudança recente, produzida a partir do final do século XX, foi a digitalização dos sistemas 
fotográficos. A fotografia digital mudou paradigmas no mundo da fotografia, minimizando custos, 
reduzindo etapas, acelerando processos e facilitando a produção, manipulação, armazenamento e 
transmissão de imagens pelo mundo. O aperfeiçoamento da tecnologia de reprodução de imagens 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gesso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3gena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estanho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Betume
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Jacques_Mand%C3%A9_Daguerre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Correspond%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vapor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(elemento_qu%C3%ADmico)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daguerre%C3%B3tipo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impressionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Fox_Talbot
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calotipo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto_de_prata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Negativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Bayard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules_Florence
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boris_Kossoy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boris_Kossoy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kodak
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Eastman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foco
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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digitais tem quebrado barreiras de restrição em relação a este sistema por setores que ainda prestigiam 
o tradicional filme, e assim, irreversivelmente ampliando o domínio da fotografia digital.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia 

 

3. COMO FUNCIONA A CÂMERA 

Antes de estudarmos o funcionamento da câmera propriamente dito, é necessário saber que, nas 
câmeras fotográficas analógicas, a imagem se forma em uma película, enquanto nas digitais, a 
imagem se forma no sensor. Mas, na prática, quais são as principais diferenças? E o que isso 
influencia na performance da máquina fotográfica? 

a. Câmeras Analógicas 

Se você já teve ou tem uma câmera antiga, sabe que ela é inútil sem uma 
peça fundamental, o filme. O filme nada mais é que uma longa fita, com 
uma cobertura química especial, sensível a luz. Para que a luz não 
estrague o filme, ele é enrolado dentro de uma capsula cilíndrica a prova 
de luz.  

 

 

Para tirar uma foto com uma câmera que utilize filme, você deve apertar 
um botão que, por sua vez, ativa um mecanismo chamado em inglês de 
“shutter” que faz com que uma cortina em frente ao filme se abra 
rapidamente, permitindo que a luz chegue até ele.  

• Filme: “shutter mechanism” 

Antes das máquinas digitais virarem moda, 
existia o inconveniente de que não bastava 
tirar 2 ou 3 fotos e mandar revelar, pois você 
acabaria desperdiçando muito filme. Você 
tinha que esperar acabar o filme todo, o que 
muitas vezes te levava a tirar fotos não tão 
boas ou importantes, somente para chegar ao 
fim e poder finalmente, ir revelar o filme. 

 

b. Câmeras Digitais 

Apesar de serem muito semelhantes por fora, as câmeras digitais 
funcionam de uma maneira muito diferente das câmeras analógicas. O 
processo do mecanismo de disparo (Shutter) é igual, contudo, ao invés 
de expor o filme, numa câmera digital é o sensor eletrônico que capta 
a luz e que, por sua vez, a converte em sinais eletrônicos. Este sensor 
pode ser um CCD (charge-coupled device) ou um CMOS. Mas vamos 
deixar tais aspectos para os engenheiros e nos focar no que importa 
para nossa fotografia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://www.youtube.com/watch?v=ptfSW4eW25g
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Você já viu uma televisão bem de perto? Notou que a tela é formada de milhares e milhares de 
pequenos pontinhos? Nós chamamos esses pontinhos de pixels, e a televisão forma a imagem 
convertendo um sinal digital em diferentes cores nesses pixels. 

A câmera digital faz exatamente o contrário para registrar a imagem, ao captar com o sensor a luz do 
objeto que está sendo fotografado e convertendo essa luz em milhares de pixels. O sensor então mede 
a intensidade de luz de cada um desses pixels (o sensor não enxerga a cor, apenas a intensidade de 
luz), e converte isso em números que, por sua vez, podem ser “lidos” pelo seu computador. 

 

 

Eu falei que o sensor não enxerga a cor... Você deve então estar se perguntando: mas como que a foto 
que você tira é colorida? Ocorre que, na frente do sensor, é colocado um conjunto de microlentes 
coloridas. Essas lentes filtram certas cores, deixando as demais passarem. Sabendo qual o padrão do 
filtro (Bayer ou X-trans), seu computador pode aplicar um algoritmo para simular as cores que você 
vê.  

Como no mundo atual as câmeras analógicas praticamente caíram em desuso, vamos nos focar no 
funcionamento das câmeras digitais. 

 

c. Processo de Compressão da Imagem  

Vamos detalhar um pouco mais o funcionamento de um sensor. O objetivo dele é captar o maior 
número de informações possível da cena a ser fotografada. Primeiramente, ele divide a imagem em 
pequenos quadros (pixels), depois ele mede a intensidade da cor de cada um desses pixels, e então, 
converte essa informação em um número gigantesco (zeros e uns) com milhões de dígitos. Não, você 
não leu errado! São milhões de números! Para você ter uma ideia, uma imagem não comprimida 
(formato RAW) de uma câmera moderna full frame pode chegar a 50 megabytes.  

Assim, para conseguir chegar a um tamanho mais fácil de a imagem ser vista, sua câmera se utiliza 
de uma técnica chamada compressão. A compressão nada mais é que um processo matemático (um 
algoritmo), que reduz o tamanho da foto, perdendo algumas informações.  
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A forma mais utilizada de compressão é o JPG – Joint Photographic Experts Group. Apesar de 
perder informações, JPG´s de alta qualidade possuem imagens excelentes. 

Câmeras mais avançadas podem ser configuradas para salvar o arquivo em JPG ou em RAW ou 
ambos formatos, contudo, os profissionais geralmente optam pelo arquivo RAW. Isso ocorre porque 
o arquivo no formato RAW possui mais informações, permitindo assim um processo de edição mais 
completo.  

d. Editar ou não Editar? 
Você sabia que não é possível visualizar uma foto sem antes de editá-la? Isso mesmo! A foto que 
você vê na tela da sua câmera já está editada. O que ocorre é que a câmera pega o arquivo RAW e 
aplica uma edição automática para transformá-lo em JPG. Por isso, ao se tirar uma foto em formato 
RAW, você sempre deverá editá-la, utilizando algum software, antes de poder compartilhá-la. 

Vamos ver alguns vídeos mostrando o antes e o depois da edição. 

• Editando Retratos 
• Editando Paisagens 

 

e. Tamanhos Importa? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBK7icaDhNA
https://www.youtube.com/watch?v=h_oLOXCujYA
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PARTE I 
APRENDENDO A CONTROLAR A CÂMERA:  

EXPOSIÇÃO 
 

4. O QUE É EXPOSIÇÃO 

A Fotografia vem do grego φως [fós] ("luz"), e γραφις [grafis] ("estilo", "pincel") ou γραφη grafê, e 
significa "desenhar com luz e contraste". Assim, por definição, fotografia é essencialmente a técnica 
de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. 

Nesse contexto, a exposição é a forma como controlamos a luz para capturar uma imagem. A 
exposição vai medir o intervalo de tempo em que o filme ou o sensor da câmera recebeu a luz que 
ilumina o objeto. 

O mundo pode ser visto porque tudo reflete luz. Cada objeto reflete a luz de um jeito e é, por esse 
motivo, que conseguimos ver diferentes formatos e cores.  

A câmera e o nosso olho trabalham de forma parecida: absorvendo o espectro de cores e luminosidade 
de tudo que está a nossa volta. As cores preta e branca, por exemplo, são totalmente diferentes: 
enquanto a primeira absorve toda a luz, a cor branca a reflete totalmente. É graças a esse princípio 
que a fotografia existe. 

Toda vez que fotografamos, a luz passa pela lente e vai em direção ao sensor da câmera. Cada 
fragmento de luz contém alguma informação que juntos formam a imagem que está na nossa frente. 
Assim, quando vemos um objeto, nada mais é do que a sua luz refletida que está indo até o nosso 
olho e, também, até a nossa câmera, para se transformar na sua imagem por completo. 

A fotografia é, assim, uma imagem estática criada pela nossa câmera, através de uma certa quantidade 
de luz que passa pelas lentes por um determinado tempo, chegando ao sensor da câmara, e 
reproduzindo aquele instante. 

Todo mundo que se aventura a tirar fotos cedo ou tarde vai pode se deparar com problemas de 
exposição. Esses obstáculos são divididos em duas formas: a superexposição e a subexposição.  

Se deixamos nossa câmera captar muita luz, teremos uma foto superexposta, ou seja, muito clara! Por 
outro lado, se deixamos nossa câmera captar pouca luz, teremos uma foto subexposta, ou seja, muito 
escura! 

Quando uma foto fica superexposta ou subexposta, muitos pixels ficam sem informação nenhuma, 
completamente pretos ou brancos. Aposto que você já lidou com situações em que as fotos ficaram 
muito claras ou muito escuras, certo? 

A super e a subexposição, no entanto, nem sempre são um erro. Os fotógrafos profissionais às vezes 
usam esses efeitos a seu favor. Assim, eles aproveitam o excesso ou a falta de luz para destacar 
aspectos das imagens que lhes sejam convenientes. Todavia, via de regra, devemos buscar fotos com 
uma exposição balanceada/ideal. 
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Matematicamente falando, a exposição (E) é uma função baseada no ISO, na Velocidade do 
Obturador e na Abertura, ou seja: 

 
 

 
 
Vamos estudar um pouco sobre essa variáveis? 
 

a. Como expor corretamente:  
 
Mesmo em dispositivos mais simples, existe a opção para controlar a velocidade do obturador da 
câmera, que nada mais é do que a “cortininha” que abre e fecha na frente do sensor. Assim, se você 
puder deixá-lo mais lento, mais luz entrará na câmera e sua foto deve ficar mais clara. O contrário 
também é possível. 

Em câmeras profissionais ou semiprofissionais, existe uma forma de “controlar a exposição”. Isso 
funciona a partir da observação do fotômetro, que é um componente que mede a intensidade da luz. 

Ao olhar para o visor da sua câmera, você verá uma pequena régua parecida com esta: 

 

 
 
O pequeno retângulo/ponteiro embaixo da régua mostra o que a sua câmera “acha” da exposição 
atual. Quando ele está exatamente no meio, como na imagem acima, significa dizer que sua câmera 
considera que a exposição da sua foto está balanceada. Todavia, se o pequeno retângulo estiver mais 
para a esquerda, a leitura a ser considerada é que sua foto está subexposta. Por fim, se o pequeno 
retângulo estiver mais para a direita, isso quer dizer que sua foto está superexposta. 

 
Em conclusão:  
Ao tentar captura uma cena, você geralmente vai alterar as configurações da sua câmera para que o 
ponteiro fique centralizado, controlando a quantidade de luz que vai entrar pela lente. 

Quando o ponteiro está à direita, a sua câmera está dizendo que há muita luz! 

O resultado será uma foto superexposta. 

Quando o ponteiro está à esquerda, a sua câmera está dizendo que não há luz suficiente! 

O resultado será uma foto subexposta. 

 
 

Exposição = f (ISO, A, V) 
 

Dica: 
Lembre que não é errado superexpor ou subexpor uma foto. Tudo depende do resultado final 

que se quer alcançar. 
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Com isso, você deve estar se perguntando: como faço para controlar esse pequeno retângulo/ponteiro? 

Para controlar essa luz, você vai usar três configurações: a abertura, o tempo de exposição e o ISO.  

A abertura do diafragma determina a quantidade de luz captada. Quanto maior a abertura, mais luz 
será captada e vice-versa. A velocidade do obturador controla o tempo que a foto ficará exposta aos 
raios luminosos. Quanto mais tempo, mais clara a imagem. O ISO, por sua vez, também pode 
influenciar na exposição da sua fotografia, já que ele representa a sensibilidade do sensor da câmera 
à luz do ambiente, ou seja, quanto maior o número ISO, maior a sensibilidade do sensor à luz, e 
quanto menor o número ISO, menos luz será percebida pelo sensor da câmera. 

 

Mas não se preocupe! Veremos o que cada variável significa nas próximas páginas. 

 

b. Modos de medição 

Sua câmera usa o fotômetro para medir uma cena de várias formas diferentes.  

Os modos de medição são muito importantes para obter a exposição correta, já que eles permitem que 
você escolha a maneira mais adequada para trabalhar com o fotômetro. 

As câmeras SLR mais novas costumam ter até quatro métodos de medição: medição matricial, 
medição parcial, ponderada ao centro e pontual. 

As duas formas famosas de medição são a pontual e a matricial. 

 

 

Na pontual, a área considerada é apenas uma pequena parte do cenário, no centro da imagem, ou 
seja, esta medição permite uma leitura precisa de um determinado ponto da imagem. Isso pode ser 
útil quando se necessita fazer uma leitura precisa de uma cena que se encontra sob luz intensa, à 
sombra, ou quando a iluminação é bastante diferente da do resto do assunto (como um retrato onde a 
pessoa está na sombra, mas o fundo está sob o sol.) 

http://imagelight.com/blog-1/3uzvyorpv57xiwx2w5vigmhelgnpdy
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Na matricial, ela mede tudo o que está no quadro, ou seja, a medição matricial faz uma leitura 
uniforme da cena. Ela é a mais utilizada porque permite uma boa exposição em quase todas as 
situações. Todavia, devemos ter em conta que a medição, nesse caso, pode ser enganada devido a 
motivos com grandes áreas de sombras ou altas luzes intensas. Este modo é útil para momentos de 
luminosidade bem distribuída na cena, como em uma foto de paisagem.  

Os dois outros modos de medição (menos utilizados), como já citado, são parcial e ponderada ao 
centro.  

A medição parcial funciona de forma parecida à matricial. A diferença é que ela abrange área menor 
do enquadramento. Esse modo de medição pode ser útil para fotografia de grupos grandes, quando as 
pessoas estão juntas na área central da imagem. 

Por fim, a mediação ponderada ao centro é ideal para retratos ou planos fechados de objetos, já que 
a leitura é feita na parte central da imagem, onde o assunto principal deverá estar. A diferença dessa 
medição para a pontual é que, na medição pontual, a área considerada é apenas uma pequena parte 
do centro da imagem; já na ponderada ao centro, a exposição é medida exatamente no centro da área 
captada pela lente (e não apenas num ponto específico). 

 

5. ABERTURA DO DIAFRAGMA 

A primeira configuração que vamos conhecer para controlar a quantidade de luz que entra na nossa 
câmera (ou seja: para controlar a exposição) é a abertura do diafragma. 

Muitas pessoas confundem o diafragma com o obturador, porém eles são partes diferentes da câmera 
e têm funções diferentes também. Enquanto o obturador é o responsável por proteger o sensor e se 
abre apenas brevemente para deixar a luz passar, o diafragma controla a quantidade de luz que chega 
ao obturador, deixando a passagem maior ou menor, dependendo de sua abertura. 

Esta pequena parte da máquina fotográfica é considerada a íris das câmeras e se encontra dentro da 
lente. Ele tem, entre outros, um dos papéis mais fundamentais para a fotografia: controlar a 
profundidade de campo 

O diafragma na fotografia é o diâmetro da abertura das lentes. Ele nada mais é do que a pupila da 
lente. Esse diâmetro é um dos fatores que define a quantidade de luz que entrará na câmera, até o 
sensor. Quanto maior for, mais quantidade de luz chegará à superfície do sensor, num tempo 
determinado. Vejamos a ilustração abaixo: 

 
 
Por este “buraquinho” é que a luz vai passar na hora da foto. Assim, a configuração é simples: quanto 
maior o orifício, mais luz entra. Quanto menor for o “buraquinho”, menos luz entra. É por isso que 
se diz que o diafragma funciona como a pupila do nosso olho: fica maior para absorver mais luz 
quando necessário. 
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Vale ressaltar que o diafragma controla não somente a quantidade de luz, mas também a 
Profundidade de Campo. Não se preocupe, falaremos disso mais adiante. 

 
a. Como posso configurar a abertura? 

A determinação da abertura do diafragma é feita por meio de uma nomenclatura própria, conhecidas 
como f/ponto ou f/números (f/stop em inglês), que são dispostos numa série numérica, cuja sequência 
padrão é: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 e f/32. 

Nessa escala, cada número possui uma abertura de diferente tamanho, sendo que à medida que 
passamos de um número para o próximo, significa que estamos dobrando ou diminuindo pela metade 
a quantidade de luz que alcança o filme do sensor. 

Assim, quanto menor o valor f, mais aberto estará o diafragma. 

 

A abertura f/2.8, então, deixa entrar mais luz do que a abertura f/11. Isto deve parecer contra intuitivo, 
uma vez que a abertura máxima tem o número menor, enquanto a abertura mínima tem um número 
maior. Isto ocorre pois os números f são na verdade frações, e o seu valor é obtido dividindo a 
distância focal pelo diâmetro do diafragma. Lembre-se 1/2,8 é maior que 1/32!! 

Não se preocupe com a confusão que isso pode representar no início! Com o tempo, você vai se 
acostumar a ler esses números e saber exatamente quão aberta está a “íris” da sua câmera. 

 

 

 
b. Lentes e abertura 

Em óptica, uma abertura é algo que restringe o diâmetro da trajetória da luz que atravessa um plano 
num sistema óptico. Nesse sentido, a abertura de uma lente fotográfica pode ser ajustada para 
controlar a quantidade de luz que chega à película fotosensível ou ao sensor digital (CCD — 
Dispositivo de Acoplamento de Carga ou CMOS — Sensor Semicondutor Complementar de Óxido 
Metálico). 

A abertura, como já foi dito, é usualmente medida em números f. O valor f é um padrão. Quer dizer 
que a abertura f/2.8 é exatamente igual em todas as lentes e permite exatamente a entrada da mesma 
quantidade de luz. 

Uma lente fotográfica tem um conjunto de "f-stop" que representam o dobro na quantidade de luz que 
passa através da abertura. Uma "parada-f" menor representa uma abertura maior que permite que mais 
luz alcance o filme. Uma lente padrão vai ter números "f-stop" que vão de f/16 (pequena abertura) a 
f/2 (grande abertura). Mas cada modelo de lente tem aberturas máximas e mínimas diferentes.  

 

Quanto menor o valor f, mais aberto estará o diafragma. 
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Ao ler as especificações para uma determinada lente, com 
certeza haverá referência a essas aberturas máxima e mínima. 
Assim, ao vê-las, lembre-se que se referem aos números f 
máximos e mínimos nos quais as lentes podem ser ajustadas 
para que atinjam, respectivamente, a mínima e a máxima 
entrada de luz. Por exemplo, as lentes AF-S DX NIKKOR 18-
105mm têm uma abertura máxima variável de f/3.5 a 5.6. 

Lentes que possuem abertura máxima grande (como f/1.8 e 
f/2.8) costumam ser as mais caras, devido as dificuldades 
técnicas de fazer lentes com essas características. Lentes 
principais de grande abertura (lentes que têm uma distância 
focal fixa) são favoritas especialmente dos fotojornalistas que 
frequentemente trabalham em luz escassa, não tendo como 
introduzir luz suplementar e captam eventos rápidos.  

 

A abertura mínima de uma lente comum normalmente fica entre f/16 e f/22 e geralmente não é nem 
citada no nome dos modelos. 

 
6. TEMPO DE EXPOSIÇÃO 

A velocidade do obturador ou tempo de exposição, em fotografia, está diretamente relacionada com 
a quantidade de tempo que o obturador da câmera fotográfica leva para abrir e fechar. O tempo de 
exposição está relacionado com a quantidade de tempo em que a luz sensibiliza a película fotográfica 
ou o sensor digital CCD/CMOS e forma a imagem. 

É super simples de entender: quando mais tempo você deixar o diafragma aberto, mais luz vai entrar 
e expor o sensor. Se você deixa menos tempo, menos luz entra. 

O tempo de exposição é normalmente dado no formato 1/X, em que X representa uma fracção de 
tempo em segundos. Os valores comuns são: 

• 1/8000 s 
• 1/4000 s 
• 1/2000 s 
• 1/1000 s 
• 1/500 s 
• 1/250 s 
• 1/125 s 
• 1/60 s 
• 1/30 s 
• 1/15 s 
• 1/8 s 
• 1/4 s 
• 1/2 s 
• 1 s 
• B (de bulb) — mantém o obturador aberto enquanto o botão disparador estiver pressionado. 
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Relacionando essa variável com a abertura do diafragma (visto anteriormente), temos o seguinte: 
quanto menor o tempo de exposição, menos luz é absorvida no interior da máquina e, assim sendo, 
maior será a abertura do diafragma necessária para se obter uma exposição correta. 

Todavia, note que, como o tempo de exposição normalmente se mede em frações de segundos, a 
maioria das câmeras mostra somente a parte debaixo da fração. Por exemplo: se estou deixando meu 
sensor ser exposto à luz durante 1/100 de segundo, a minha câmera vai mostrar somente o número 
“100”. Quando passamos a lidar com exposições mais longas, de 1 segundo ou mais, a câmera mostra 
com uma apóstrofe. Por exemplo: quando sua câmera mostra 1’, isso representa um segundo. 

a. O tempo de exposição e seu efeito sobre a foto 

 

Além de definir quanta luz entra, o tempo de exposição 
também cria efeitos. 

Ao fazer uma exposição bem rápida, é possível congelar o 
momento que está a nossa frente.  

Ao fazer uma exposição mais longa, tudo que se move irá 
ficar embaçado. Você pode usar isso ao seu favor para dar 
uma sensação de movimento. 

Ao lado, você pode ver a diferença entre duas fotos do 
mesmo assunto, somente usando um tempo de exposição diferente. Quer saber mais sobre longas 
exposições? Não se preocupe, mais adiante voltaremos a falar sobre este assunto. 

 

7. ISO 

ISO vem da sigla em inglês International Standards Organization. É à medida que indica a 
sensibilidade do sensor da câmera à luz do ambiente, ou seja, quanto maior o número ISO, maior a 
sensibilidade do sensor à luz, e quanto menor o número ISO, menos luz será percebida pelo sensor 
da câmera. 

O sensor sempre precisa de uma quantidade de luz ideal para formar uma foto. Nesse sentido, 
primeiramente controlamos essa luz pela abertura do diafragma e pelo tempo de exposição. Mas se a 
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configuração desses dois itens não for suficiente para a luz necessária, podemos forçar o sensor a 
trabalhar com menos luz do que ele gostaria, aumentando a sua sensibilidade. 

É importante saber que o aumento do ISO compromete a qualidade da foto, causando o chamado 
“efeito granulado” ou ruído. Assim, em boas condições de iluminação, o melhor é não aumentar o 
ISO para se obter uma foto mais “limpa”. Isso porque o ruído deixa a foto menos nítida, apresentando 
pontinhos de cores especialmente nas partes escuras. 

Então, quando temos uma situação de bastante luz, deixamos o ISO mais baixo para que mantenha a 
qualidade da imagem e a foto não fique superexposta. Por outro lado, em ambientes com pouca luz, 
recomenda-se aumentar o valor do ISO para que a foto não fique escura demais. 

Assim, em resumo: se você não tem a possibilidade de chegar à captação de luz desejada alterando a 
velocidade e a abertura do diafragma, então o ISO deve ser aumentado para que mais luz seja captada 
pelo sensor. Se for possível conseguir aumentar a luz de outra forma, priorize deixar o valor da 
sensibilidade ISO mais baixo possível (para evitar o ruído na imagem). 

Os valores ISO variam muito de câmera para câmera. Você vai encontrar valores de 80 a 6400 e até 
maiores (também chamados de alta sensibilidade). 

         

8. CONTROLANDO A CÂMERA – CONFIGURAÇÕES RELACIONADAS À 
FOTOMETRIA 

Apenas para relembrar, fotometria é a medição da luz na fotografia. Consiste em uma técnica 
fotográfica que tem o objetivo de calcular a quantidade da luz que entra na câmera, resultando em 
uma imagem equilibrada e deixando a foto perfeita, ou seja, “É a quantidade de luz capturada por 
uma fotografia”. 

Fotômetro é um aparelho que mede a intensidade da luz, adequando a necessidade específica 
estipulada pelo fotografo em obter o equilíbrio de luz desejada na fotografia. O fotômetro embutido 
na câmera mede a luz refletida pela cena, calculando a quantidade de luz atingida na pessoa, objeto 
ou paisagem que está sendo fotografada. O fotômetro é padronizado para calcular e ajustar a imagem 
para conseguir um tom de cinza médio. 

Quando a câmera se encontra em modo 
automático, o fotômetro realiza todos os 
ajustes sozinho. Já no modo manual, é 
possível ter mais controle da iluminação e 
obter os resultados esperados. As câmeras 
fotográficas que apresentam um 
funcionamento mais completo possuem duas 
configurações de disparo que são 
extremamente úteis para quem está 

começando a entender o mundo da fotografia: os modos de prioridade de abertura e velocidade. 

http://www.carolinaportraitdesignsblog.com/what-do-the-settings-on-my-cameras-dial-mean-and-do/
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Vamos estudar um pouco mais sobre essas configurações? 

• PROGRAM (P) - nesta opção o fotômetro decide por si qual a melhor abertura e velocidade 
do obturador. Não considera qualquer tipo de efeito, como profundidade de campo ou 
movimento. É só enquadrar o assunto e fotografar, pois a câmera programa uma velocidade 
mínima sem tremor. Se algo estiver errado, a câmera logo avisará. O “Program” é ótimo em 
cenas do cotidiano e viagens, existindo modelos que tem programas especiais para paisagens, 
retratos, macrofotografia e até para uso de flashes e objetivas zoom. Não esqueça que, quando 
programada, o fotômetro efetua a leitura normal da cena, não determinando qualquer tipo de 
compensação. A opção por essa configuração nem sempre resulta no efeito esperado, pois 
alguns objetos ou locais refletem mais luz do que os outros, como por exemplo, roupas e 
praias. 

As vantagens do modo (P) sobre o modo Auto é que, no modo (P) o fotógrafo ganha o controle 
sobre o foco e sobre algumas outras configurações. 

• Prioridade de Abertura - (A, AE ou AV) - esse modo é recomendado para quem deseja 
controlar o diafragma da câmera enquanto o sistema automático cuida da velocidade de 
disparo. Basta, portanto, programar para o f/ stop desejado, que a câmera escolherá a 
velocidade adequada. Todavia, tenha em mente que as outras configurações (balanço de 
brancos, ISO, medição, flash, etc...) são feitas manualmente. A possibilidade de trabalhar com 
diferentes profundidades de campo é o principal motivo para se usar o modo de prioridade de 
abertura, já que o diafragma é o principal responsável por essa variação. 

• Prioridade de Velocidade (S ou TV) - esta modalidade traz a opção de adicionar uma noção 
de movimento à fotografia. Isso porque se seleciona a velocidade e o fotômetro ajusta 
automaticamente a abertura correspondente. Indicada para fotos de movimentos, esporte, 
fotojornalismo e para crianças. Todavia, também tenha em mente que as outras configurações 
(balanço de brancos, ISO, medição, flash, etc...) são feitas manualmente. Nas cenas de ação, 
as velocidades rápidas congelam a imagem. Já os tempos mais longos criam imagens curiosas 
e intrigantes, borrando os elementos móveis. 

• Opção Manual (M). Fotografar manualmente significa operar a câmera sem a interferência 
de nenhuma função automática. Agora é você quem decide qual a abertura, a velocidade e 
ISO adequados para a sua cena. Embora seja a opção favorita dos fotógrafos clássicos, é mais 
trabalhosa, exige experiência e é fácil de errar. Em situações controladas e com possibilidade 
de ter tempo para pensar nas melhores regulagens, esse modo será a melhor solução para a 
maioria dos seus problemas. Lembrando que nesta situação você deve escolher a velocidade 
do obturador, abertura do diafragma, velocidade ISO e balanço de branco (se fotografar em 
JPEG). A maneira de escolher estas regulagens é seguindo as informações do fotômetro de 
sua câmera. 

a. COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO 

Como já vimos no item 4, letra a, em certas situações, a câmara nem sempre escolhe a exposição mais 
correta, nos presenteando com imagens muito escuras (sub-expostas) ou muito claras (sobre-
expostas). 

Se o modo escolhido for o manual, podemos corrigir a exposição alterando as 3 variáveis já estudadas 
(velocidade do obturador, abertura ou ISO) manualmente, compensando, assim, o erro de medição, 
de forma a obter uma foto equilibrada.  

http://focaessafoca.blogspot.com/2010/08/nocoes-basicas-de-fotografia.html#Exposicao
http://focaessafoca.blogspot.com/2010/09/modo-manual.html
http://focaessafoca.blogspot.com/2010/08/nocoes-basicas-de-fotografia.html#VelocidadeDoObturador
http://focaessafoca.blogspot.com/2010/08/nocoes-basicas-de-fotografia.html#Abertura
http://focaessafoca.blogspot.com/2010/09/sensibilidade-iso.html
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No entanto, se optarmos por utilizar algum dos modos automáticos da câmera (como o Program, 
Prioridade de Abertura ou Prioridade de Velocidade), temos de recorrer à função de Compensação da 
Exposição ou Exposure Compensation. Mas como funciona isso?  

O conceito é muito simples. Tiramos uma foto e verificamos no LCD da câmara se ela ficou com a 
exposição que pretendemos. 

Caso tenha ficado sub-exposta compensamos positivamente o Exposure Compensation  (+EV). 

Caso tenha ficado sobre-exposta compensamos negativamente (-EV). 

Normalmente, as câmaras permitem compensar a exposição entre -2EV e +2EV. Essa opção é ativada 
através de um botão parecido com este . Para saber como utilizar esta função na sua câmara, o ideal 
é ler o manual de instruções, uma vez que o processo pode variar de modelo para modelo.  

 

b. SITUAÇÕES QUE PODEM ENGANAR O FOTÔMETRO 
• Contra-luz 

Como a fonte de luz estará apontando diretamente na 
câmera, o excesso de luz pode confundir o fotômetro, 
que irá tentar compensar obtendo uma imagem 
subexposta. 

 
 

• Cenas com objetos que refletem muita luz (paisagem na neve, objetos brancos, 
objetos claros, tais como parede branca entre outros). 

O excesso de luz pode confundir a câmera, que vai tentar compensar 
obtendo uma imagem subexposta. 

• Cenas com objetos que refletem pouca luz (objetos pretos, objetos escuros entre 
outros). 

A falta de luz pode confundir a câmera, que vai tentar compensar obtendo uma imagem 
superexposta. 
 

9. HISTOGRAMA 

Quando comecei a fotografar, sempre que tirava as fotos dava aquela “conferida” na tela da câmera 
para ver o resultado. Ao fazer isso, me deparava com um gráfico de barras parecido com este. 

Nunca dei muita importância para 
o tal gráfico, achando que era uma 
coisa para fotógrafos 
extremamente profissionais. 
Depois de um tempo, e após 
estudar um pouquinho sobre o 
assunto, descobri que aquele 
gráfico não apenas era muito 
importante, como também 
extremamente fácil de ser 

http://focaessafoca.blogspot.com/2010/09/modos-da-camara.html#ProgramaP
http://focaessafoca.blogspot.com/2010/09/modos-da-camara.html#PrioridadeAAbertura
http://focaessafoca.blogspot.com/2010/09/modos-da-camara.html#PrioridadeAVelocidade


www.paulostein.com 
 

19 
 

entendido. A partir daquele momento, a qualidade das minhas fotos nunca mais foi a mesma.  
Mas afinal, para que serve o Histograma? E por que os fotógrafos devem utilizá-lo? 
O histograma nada mais é do que a distribuição do número de pixels da imagens de acordo com seus 
tons, variando do preto absoluto (esquerda) até o branco absoluto (direita).  
Pareceu complicado? Não é! Mas é mais fácil explicar com exemplos: 

 

• Na primeira imagem, vemos que o histograma está fortemente deslocado para a esquerda. Isso 
quer dizer que quase todos os pixels da imagem possuem tons próximos ao preto.  

• Na terceira imagem, vemos que o histograma está bem distribuído. Deveras, a imagem possui 
tanto pixels que tendem ao branco quanto pixels que tendem ao preto. Quando acertamos a 
exposição, geralmente o histograma vai ter essa cara. 

• Na última imagem, vemos que o histograma está fortemente deslocado para a direita, o que 
quer dizer que quase todos os pixels da imagem possuem tons próximos ao branco. Note, 
ainda, que existe um pequeno triângulo no canto direito do histograma que está branco. Esse 
símbolo significa que existem pixels na imagem que estão totalmente brancos, ou seja, não 
possuem informação alguma. 
 
Seria este o histograma perfeito? 
 
 
 
 

 

• Cenas Low Key (escuras):  
Já vimos que cenas onde prevalecem tons pretos (ex. foto de 
um objeto preto) podem enganar o fotômetro, levando a 
câmera a superexpor, não é mesmo? Nesse caso, a câmera vai 
tentar fazer com que o histograma da imagem se assemelhe ao 
da terceira imagem do exemplo anterior, enquanto que, na 
verdade, o histograma deveria estar mais parecido com o da 
primeira ou o da segunda imagem. 
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• Cenas High Key (claras)O mesmo ocorre com cenas onde prevalecem 
os tons brancos (ex. paisagem cheia de neve), só que, nesse caso, a câmera irá 
subexpor a imagem. Isso ocorre porque a câmera vai tentar fazer com que o 
histograma da imagem se assemelhe ao da terceira imagem do exemplo 
anterior, enquanto que, na verdade, o histograma deveria estar mais parecido 
com o da quarta ou o da última imagem.  

Vejamos abaixo exemplos de histogramas de fotos Low Key e High Key 
corretamente expostas. 
Podemos, então, concluir que não existe 
histograma correto. Na verdade, sua 
forma vai depender da cena fotografada. 
Mas então, que informações podemos tirar 
do histograma?  

A partir do histograma, podemos descobrir 
se existem muitos pixels totalmente 
brancos ou totalmente pretos em nossa foto 
(e isso é importante por diversos motivos).  

Vamos analisar a imagem abaixo? 

 

Na primeira imagem, vemos que histograma toca o lado esquerdo do quadro, o que significa que 
existem pixels pretos na foto. Em outras palavras, existem partes da foto que são totalmente pretas, 
sem nenhuma informação ou textura. Pode ser que isso seja inevitável (ex. sombras muito escuras em 
uma imagem clara) ou até mesmo desejável (ex. foto de uma silhueta, onde a intenção do fotógrafo é 
transformar o objeto fotografado em uma silhueta totalmente preta).   
Na terceira imagem, vemos que o histograma toca o lado direito do quadro, o que faz com que parte 
dos pixels seja totalmente branca (sem nenhuma informação ou textura). Note ainda que a parte do 
histograma que toca no lado direito está muito alto, o que indica que existem muitos pixels totalmente 
brancos. 
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Como regra de bolso, vamos evitar 
que o histograma toque o lado 
direito (evitar a existência de 
pixels totalmente brancos), e se 
isso for inevitável, vamos tentar 
que o mínimo possível de pixels 
sejam totalmente brancos. 
Fazemos isso pois, em regra, os 
highlights (partes claras da foto) 
são mais importantes que as 
sombras. Pense em uma cena de 
pôr do sol, o que é mais importante 
o céu vermelho ou a textura de 
algumas partes sombreadas no 

chão? O céu vermelho, certo? Então, não vamos estourar o céu (highlight da foto), aumentando a 
exposição, apenas para mostrar as partes sombreadas do chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembre-se:  

Se você tirar a foto no formato RAW, será possível recuperar parte dos pixels pretos e brancos. 
Contudo, se você tiver tirado a foto no formato JPEG, a possibilidade de recuperar os pixels será 

limitada. 
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PARTE II – APRENDENDO A CONTROLAR A CÂMERA: OUTRAS CONFIGURAÇÕES 

10. DISTÂNCIA FOCAL 

Provavelmente você conhece distância focal como “zoom”. Ela é medida em mm (milímetros) e 
define o campo de visão de uma lente. Não é a medida do real comprimento da lente, mas um cálculo 
de uma distância ótica do ponto onde os raios de luz convergem para formar uma imagem nítida de 
um objeto no sensor digital ou filme de 35mm, no plano focal da câmera. 

A distância focal nos diz o ângulo de visão (quanto da cena será capturado) e a ampliação (quão 
grandes os elementos individuais serão). Explico: quanto maior o valor da distância focal, mais 
fechado será o ângulo de visão. Da mesma forma, quanto menor o valor da distância focal, mais 
aberto será o ângulo de visão. 
Por exemplo: uma lente 10mm tem um ângulo bem 
aberto de visão, e é muito utilizada para fotos de 
paisagens. Já uma lente 400mm tem um ângulo bem 
fechado, e é utilizada para fotos de assuntos que estão 
bem longe (como um jogador de futebol ou um leão na 
selva.) 
Abaixo, você pode ver alguns exemplos de distâncias 
focais. O fotógrafo está sempre à mesma distância do 
assunto, a única coisa que muda é a lente. 
 

 
 

a. Tipos de lente 
 
Há basicamente dois tipos de lentes: distância focal fixa e com zoom. Lentes fixas, como o próprio 
nome diz, têm uma distância focal fixa e lentes de zoom têm distâncias focais variáveis. Cada uma 
tem suas vantagens. Vamos ver quais são? 

• Lentes fixas 
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As principais vantagens de lentes com distância focal fixa ou primes são seu tamanho e peso, bem 
como a sua abertura máxima (f/stop). Isso porque as lentes com distância focal fixa tendem a ser mais 
compactas e leves do que as lentes de zoom. Além disso, as lentes com distância focal fixa também 
tendem a ter uma abertura máxima maior (de f/1.4 a f/2.8). Esta é uma vantagem muito importante 
se você deseja fotografar em condições de baixa luminosidade, já que aumentará a possibilidade de 
segurar a câmera com as mãos (sem o uso de tripé) e congelar o assunto, sem desfoques ou trepidações 
causadas por exposições mais longas.  
Por exemplo: a lente 50mm só tem este ângulo, e se você quiser incluir ou excluir algo do quadro é 
preciso dar uns passos para frente ou para trás! 

• Lentes zoom 
  A vantagem das lentes de zoom, com certeza, é a sua versatilidade. Elas são ideais para quando você 
está fotografando uma variedade de assuntos, tais como paisagens e retratos, e você só quer uma lente 
para abranger as situações. Além disso, usar uma lente de zoom também reduz o número de vezes 
que você precisa trocar a lente, economizando, assim, o seu tempo, e diminuindo a possibilidade de 
pegar poeira na caixa do espelho da câmera ou no sensor. 
Por exemplo: a lente 10-22mm possui o intervalo de 10mm a 22mm, e você controla a distância 
desejada para a foto girando um anel no corpo da lente. 
 
EXERCÍCIO DE ISO e EV 
 
1: Fui fotografar em um dia de sol às 10 horas da manhã. Estou com ISO 100 e, para se ter uma 
exposição balanceada da foto (EV=0), o fotômetro indicou f/11 e velocidade 1/125. Quais são as 
possibilidades de combinação entre abertura e velocidade que podemos fazer para manter o valor 
do EV?  
Dica: Veremos profundidade de campo adiante, vamos focar em 3 variações de abertura: F16, F11 
e F8. 
 
2: Fui fotografar em um dia nublado dentro de casa, ambiente bem iluminado. Estou com ISO 200 
e, para se ter uma exposição balanceada da foto (EV=0), o fotômetro indicou f/5,6 e velocidade 
1/15. Todavia, com essa velocidade posso acabar tremendo a foto (já que estou sem tripé). Sendo 
assim, que ISO devo utilizar para fotografar se eu alterar a velocidade para 1/60? 
Dica: 1/60 é 4 vezes mais rápido que 1/15. 
 
3: Fui fotografar no sol do meio dia. Estou com ISO 100 e, para se ter uma exposição balanceada 
da foto (EV=0), o fotômetro indicou f/22 e velocidade 1/125. No entanto, como estou fotografando 
corrida de F1 em Interlagos e tenho que congelar os carros em movimento é necessário usar 
velocidade de 1/2000. Com isso, pergunto: qual abertura devo utilizar para preservar o EV=0?  
Dica: 1/2000 é 16 vezes mais rápido que 1/125. 
 
4: Estou fotografando o show dos Rolling Stones na praia de Copacabana à noite no Rio de Janeiro. 
Para se ter uma exposição balanceada da foto (EV=0), a câmera com ISO 800 indicou f/2,8 e 
velocidade 1/15. Todavia, com essa velocidade posso acabar tremendo a foto (já que estou sem 
tripé). Sendo assim, que ISO devo utilizar para fotografar se eu alterar a velocidade para 1/60? 
Dica: 1/60 é 4 vezes mais rápido que 1/15. 
 
5: Estou fotografando um incêndio às 9 horas, em dia nublado, com ISO 200. Para se ter uma 
exposição balanceada da foto (EV=0), a câmera indicou f/5.6 e velocidade 1/60. No entanto, 
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necessito usar, no mínimo, velocidade 1/250 para congelar o movimento dos bombeiros em ação. 
Assim, qual o ISO mais adequado para essa situação? 
Dica: 1/250 é 4 vezes mais rápido que 1/60 
 
6: Estou fotografando uma partida de futebol no estádio do Pacaembu às 22 horas com ISO 800. 
Para essa situação, o fotômetro está me indicando EV=0 com f/2,8 e velocidade 1/30. O ISO 
utilizado é o suficiente? Se não for, qual o ISO mais indicado para fotografar com velocidade de 
1/250 (que é o mínimo para congelar os jogadores em movimento)? 
Dica: 1/250 é 8 vezes mais rápido que 1/30 
 
7: Estou fotografando uma paisagem na Chapada dos Veadeiros às 8:30 horas, com dia ensolarado, 
utilizando ISO 100. A leitura do fotômetro para EV=0 é: f/4 e velocidade 1/250. Dito isso, 
pergunto: qual o ISO devo utilizar para fotografar com f/8 e velocidade 1/60 sem a necessidade de 
se utilizar tripé? 
Dica: f/8 deixa passar a ¼ da luz do f/4    
 
 
8: Considerando o caso anterior, sabemos que, quanto mais alto for o ISO, maior será a produção 
de ruídos e menor será a qualidade e a saturação das cores. Neste caso, o uso de ISO 100 e tripé é 
essencial. Para aumentar a profundidade de campo ao máximo vamos necessitar de f/16. Que 
velocidade devemos utilizar para preservar o mesmo ISO e EV=0? 
Dica: Veremos a profundidade de campo em breve, deixe isso de lado por enquanto. 

 
11. BALANÇO DE BRANCO 

 
Você já reparou que, muitas vezes, fotografias tiradas no mesmo ambiente apresentam colorações 
diferentes? Algumas ficam mais amareladas e outras possuem um tom mais azulado... Você sabe o 
que causa esse efeito? 
Essas variações de cor são resultado do balanço de branco. Explico: muitas vezes a câmera não 
consegue traduzir corretamente o que é branco no ambiente e distorce as cores na fotografia. 
Ajustando o balanço de branco, adequamos a cor da foto à da realidade, dependendo da luz disponível. 
Para quem fotografa em formato JPEG, o cuidado tem de ser dobrado. Diferente do formato RAW, 
as alterações que compensam o balanço de branco são fixadas permanentemente no JPEG, e uma 
compensação errada pode prejudicar sua imagem de forma irremediável. 
Dessa forma, o balanço de branco (em inglês 'White Balance' ou WB) é o processo de remoção de 
cores não reais, de modo a tornar brancos os objetos que aparentam ser brancos para os nossos olhos. 
O correto balanço de branco deve levar em consideração a "temperatura de cor" de uma fonte de luz, 
que se refere a quão 'quente' ou 'fria' é uma fonte de luz. 
Lembra que no começo contei que a luz bate em tudo que está por aí e reflete nos nossos olhos e na 
câmera? O balanço de branco existe porque existem vários tipos de luz e, dependendo da luz que bate 
na nossa cena, as cores podem ficar diferentes. Isso acontece porque cada tipo de luz tem uma 
temperatura diferente. 
Com efeito, alguns tipos de fontes de luz produzem um brilho mais amarelado, outras possuem uma 
cor característica em tons de verde ou azul. Nós quase não percebemos isso, pois o nosso olho é capaz 
de, automaticamente, corrigir as diferentes tonalidades que encontramos por aí. No entanto, o mesmo 
não ocorre sempre com as câmeras e um balanço de branco incorreto pode gerar imagens 'lavadas' 
com tons de azul, laranja, verde, etc., que são irreais e podem chegar a comprometer sua fotografia.  
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Dessa forma, compreender como o balanço de branco digital funciona pode ajudá-lo a evitar a 
aparição de tons indesejados gerados pelo AWB (balanço de branco automático da câmera), e assim 
melhorar suas fotos numa grande gama de condições de luz. 
 

  
 
Vamos por partes: às vezes, fotografamos com a luz do sol. Outras, fotografamos com uma luz 
artificial como o flash ou uma lâmpada. Apesar de o nosso olho ser “treinado” para compensar essas 
diferenças, uma máquina fotográfica não tem a mesma capacidade. Ou, pelo menos, não de uma 
maneira tão eficaz. Por isso precisamos contar para a câmera qual luz estamos usando para que ela 
interprete da forma correta. Assim, o vermelho vai continuar vermelho, o azul vai continuar azul e – 
como não poderia deixar de ser – o branco continuará branco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por exemplo: em um quarto iluminado por uma lâmpada incandescente, tudo o que for branco, vai 
sair na foto com tons levemente amarelados. Isso acontece porque a câmera não estava preparada 
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para a temperatura de cor desta fonte de luz. É possível corrigir isso no pós-produção, mas não é 
necessário. A sua câmera tem ajustes que balanceiam essas alterações de cor no momento do disparo!1 
A diferença entre uma luz e outra se chama temperatura de cor e é medida normalmente em Kelvins. 
Vejamos o quadro a seguir, para melhor compreensão: 
 

 
As formas mais comuns de alterar o balanço de branco na câmera são: 1) modo automático (AWB); 
2) modos pré-definidos. 

O AWB analisa sua imagem e busca neutralizar as cores. Funciona muito bem na maioria das vezes, 
mas em cenas que não possuam elementos brancos ou neutros o AWB pode ser enganado e confundir 
a configuração. Portanto, tente não optar por esse modo, sempre que possível. 

Os modos pré-programados apresentam, geralmente, resultados melhores. Com esse tipo de ajuste, 
você escolhe uma configuração de acordo com a iluminação local, e a máquina tem condições de 
medir melhor a tonalidade da luz do ambiente. As configurações pré-programadas mais encontradas 
são: luz solar (para dias com sol em ambientes abertos), dia nublado (para dias chuvosos, em 
ambientes abertos), luz fria (ambientes fechados com luzes em tons mais azulados), luz de tungstênio 
(lâmpada comum incandescente) e, nas máquinas mais novas, luz de flash e sombra. 

Mas a forma mais segura de lidar com o Balanço de Branco é, com certeza, fotografar em formato 
RAW. Isso porque, diferente do que ocorre no JPEG, a imagem RAW não registra permanentemente 
a configuração de balanço de branco utilizada. A câmera registra no EXIF2 a configuração de balanço 
de branco utilizada, mas a imagem em si não é alterada. Assim, o usuário pode, caso a câmera não 
tenha escolhido a configuração correta de balanço de branco, corrigir o WB sem qualquer perda de 
qualidade. 

O Lightroom nos oferece algumas formas diferentes de encontrar o balanço de branco correto (ou 
então utilizar um “incorreto” como ferramenta artística). 

 

 

1 Tanto no Raw, quanto no JPEG, é possível escolher a forma de balanço de branco para um determinado ambiente. 
Todavia, apenas no Raw se pode alterar, no pós-produção, para outra forma de balanço de branco totalmente diferente da 
que você escolheu na hora do disparo. 
2 Pacote de metadados que acompanha a imagem, com informações sobre hora, data, modelo da câmera, configurações 
etc. 
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12. FOCO E PROFUNDIDADE DE CAMPO 

O foco e a profundidade de campo são duas variáveis que podem influenciar diretamente no resultado 
final da imagem a ser capturada. Isso ocorre porque o foco e a profundidade de campo escolhidos 
comunicarão o principal assunto da sua foto. 

Vamos estudar então um pouco mais sobre essas duas variáveis? 

a. Foco 

Focar uma imagem de maneira adequada não significa apenas tornar os objetos ou pessoas mais ou 
menos visíveis. O Foco é a primeira forma de compormos a fotografia. A primeira pergunta que você 
deve se fazer é: o que eu desejo colocar na fotografia? 

Dessa forma, para focar com a máquina fotográfica é importante, antes de tudo, decidir o que você 
quer que com a imagem a ser captada, qual o seu assunto principal. Uma vez decidido, você deve 
fazer o foco nele, deixando-o nítido e visível. 

É possível fazer o foco de forma automática ou manual. 

No foco totalmente automático (AI Focus AF para Canon e AF-A para Nikon), você não tem 
nenhum controle sobre o foco, uma vez que é a câmera que vai decidir o que deverá ser focado. 
Apesar de ser a forma mais fácil, a câmera pode, em muitas situações “errar” o ponto de foco que 
você gostaria que estivesse nítido na cena, fazendo com que a composição perca o sentido. 

O Single Auto Focus, também conhecido como modo de ponto simples ou ponto único (One-Shot 
AF para Canon e AF-S para Nikon), funciona também de maneira automatizada na regulagem de 
distância de focalização (ou seja, você não precisa ajustar o foco no anel da lente como no modo 
manual, a própria câmera faz esse ajuste). No entanto, é preciso que escolha manualmente um ponto 
fixo no visor onde a câmera realizará o foco, mantendo o botão disparador pressionado até a metade. 
Com isso, você terá o foco travado neste ponto até que seja realizado o disparo final. Mas tome 
cuidado, a movimentação do assunto após o foco realizado poderá desfocar ele. 

O Continuos Auto Focus, também conhecido como modo contínuo (AI Servo AF para Canon e AF-
C para Nikon), funciona semelhante ao foco simples. No entanto, nessa função, a câmera ajusta 
automaticamente a distância de focalização. Funciona da seguinte forma: você escolhe manualmente 
o ponto na cena que vai ser focalizado, porém, ao invés de travar o foco naquela certa distância, o 
foco acompanha o movimento do assunto enquanto o disparador estiver pressionado até a metade. 
Esse modo é ideal para fotografias em movimento (esportes, animais ou qualquer coisa que não esteja 
estática). 

Por fim, no foco manual, você que está no comando. Presente principalmente em câmeras DSLR, 
SLR e mirrorless, a regulagem do foco é feita manualmente através do anel de foco localizado na 
lente. Esse modo, com certeza, requer um pouco de prática e atenção, mas o resultado é mais preciso. 

Procure no manual da sua câmera todas as possibilidades de controle de foco que ela permite. Abaixo, 
veja um exemplo de uma foto focada (lado esquerdo) e de uma foto fora de foco (lado direito). 
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b. Profundidade de campo 

Em óptica, profundidade de campo é um efeito que descreve até que ponto objetos que estão mais ou 
menos perto do plano de foco aparentam estar nítidos. Este efeito é dado por um fenômeno ótico 
denominado de círculos de confusão, que aumentam progressivamente conforme os objetos se 
afastam do plano de foco. 

A profundidade de campo é chamada carinhosamente de DOF (vem de “depth of field”, ou 
“profundidade de campo” em inglês.) 

A profundidade de campo depende dos tipos de câmeras, aberturas e distância, além de também poder 
variar a depender do tamanho da impressão e da distância de visualização da imagem. Apesar de esses 
últimos serem fatores que influenciam na aparência do círculo de confusão para os nossos olhos, a 
abertura do diafragma e a distância focal são os dois elementos chaves que determinam quão 
grande o círculo de confusão será no sensor da sua câmera.  

Como já estudamos no item 5, o diafragma na fotografia é o diâmetro da abertura das lentes. Ele nada 
mais é do que a pupila da lente. Esse diâmetro é um dos fatores que define a quantidade de luz que 
entrará na câmera, até o sensor. É exatamente por causa disso que sua abertura afeta diretamente a 
nitidez entre os planos, ou seja, a profundidade de campo. A abertura do diafragma pode variar entre 
fechado e aberto, dependendo somente da lente utilizada para determinar os valores.  

Como também já visto, a determinação da abertura do diafragma é feita por meio de uma 
nomenclatura própria, conhecidas como f/ponto ou f/números, que são dispostos numa série 
numérica, cuja sequência padrão é: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 e f/32. Cada 
numeração é 1,4x mais elevada que sua antecessora, sendo que os valores menores são os que 
representam maiores aberturas (permitindo, assim, maior incidência de luz). Entretanto, são os que 
darão uma menor profundidade de campo (menos objetos em foco na sua fotografia). O inverso é 
verdadeiro, ou seja: os valores maiores de f permitem menor incidência de luz, mas darão maior 
profundidade de campo (mais objetos em foco na sua fotografia). 

Outro fator que afeta a profundidade de campo é a distância focal da lente a ser utilizada. Quanto 
maior a distância focal, maior será a área desfocada, e vice-versa. Por esse motivo é impossível 
conseguir grandes áreas desfocadas com objetivas grande angulares. 

Além disso, tenha em mente que, independentemente da abertura escolhida, a proximidade que se 
está do objeto a ser fotografado é também determinante para se ter uma grande ou baixa profundidade 
de campo na fotografia. Isso porque quanto mais próximo se está do assunto a se fotografar, menor 
será a profundidade de campo que se obterá. 
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Na comparação abaixo, você vê a diferença que a abertura exerce na DOF. 

  

Exemplos práticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA NA HORA DO CLIQUE: 

Como decidir qual valor da Abertura, Velocidade e ISO? 

Ao fotografar, é necessário pensar em cada configuração de acordo com o objetivo desejado para a 
imagem final. Antes de clicar, se pergunte: 

1. Será que quero mais ou menos profundidade de campo? Qual será a abertura adequada para 
esta foto? Com base nisso, escolha a abertura a ser utilizada. 

2. Será que quero uma sensação de movimento ou de congelamento? Com base nisso, escolha 
o tempo de exposição. 

3. Será que equilibrando os dois itens anteriores consigo uma exposição correta? Com base 
nisso, equilibre a exposição utilizando o ISO. 

 
 É possível equilibrar o triângulo da exposição (abertura, tempo e ISO) em várias combinações 

possíveis. A combinação final dependerá do efeito desejado. 
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13. TIPOS DE LUZ E SUA DIREÇÃO 
Como já foi falado anteriormente, um dos 
possíveis significados da palavra fotografia é 
“pintar com luz e contraste”. Não sei se você já 
percebeu, mas diferentes tipos de luz produzem 
um contraste diferente, modificando totalmente o 
visual de uma foto. Por exemplo, você já tentou 
tirar uma foto de uma pessoa ao ar livre, em um 
dia sem nuvens e com o sol forte? Provavelmente 
o resultado não ficou bacana, pois o seu “modelo” 

deve ter ficado com sombras de alto contraste, que nem sempre são desejáveis em um retrato (uma 
vez que realçam os poros da pele, as rugas e etc).  

 

Abaixo, veremos rapidamente os tipos mais comuns de luz, e como isso pode afetar a sua foto.  

• Luz Suave ou Difusa 

Exemplos: Dia nublado, luz da Janela, Área sombreada, Luz Refletida em superfície não 
refletiva (luz refletida em uma parede). 

Efeitos: Reduz o contraste e minimiza as sombras. É excelente para retratos, fotografia macro 
e de paisagens. 

• Luz Dura 
• Exemplos: sol do meio dia, luz do flash (quando não 
rebatida), holofote. 

Efeitos: aumenta drasticamente o contraste, criando sombras 
profundas. Em regra, esse tipo de luz é evitado para retratos e 
paisagens. Contudo, regras sempre foram feitas para serem 
quebradas, e grandes fotógrafos utilizam essa iluminação para 
criar drama e impacto em suas imagens. 
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• Luz focada 
Para entender o que é uma luz focada, basta pensar em um holofote numa peça de teatro. Esse 
tipo de luz ajuda a destacar os pontos de interesse em uma imagem, adicionando drama e 
interesse a uma composição. 

Além do tipo de luz que vai ser utilizada, o fotógrafo deve se atentar para a sua direção, uma vez que 
a incidência de luz vinda de determinada direção pode influenciar diretamente na imagem captada. 
Vamos então estudar a classificação da luz quanto à sua direção? 

• Luz Frontal 

Ilumina os objetos igualmente, evitando sombras. A luz frontal é muito eficaz para retratos, 
pois deixa a pele com aparência suave. É claro que a falta de contraste e sombras significa 
que sua foto terá menos drama e profundidade. 

• Contraluz 

A contraluz vai criar cenas de alto contraste, separando os objetos do plano de fundo. A luz 
nessa direção pode criar diversos desafios, tais como dificuldade na obtenção da exposição 
correta, flare (reflexos da fonte de luz na lente da câmera3), entre outros.  

Nesta situação de iluminação, o fotógrafo pode criar grandes composições, fazendo-se valer 
de silhuetas e formas. 

• Luz vinda de cima 

Já viu um filme policial com uma cena de interrogatório? É desse tipo de luz que estamos 
falando. Uma luz que vem diretamente de cima do objeto (pode ser o sol do meio dia, uma 
lâmpada e etc). Esse “setup” foi muito utilizado no filme “Godfather” com resultados 
impressionantes. Contudo, tenha em mente que é uma luz muito difícil de ser trabalhada.  

• Luz Lateral 

Seja para paisagens ou para retratos, a luz lateral é capaz de adicionar grande drama a suas 
fotos (e é quase sempre desejável).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Apesar de muitas vezes ser um elemento interessante, é difícil de ser controlado e pode arruinar uma foto. 
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PARTE III 

COMO OBTER UMA BOA FOTOGRAFIA 

PARTES DA FOTO, COMPOSIÇÃO DE PAISAGENS E PESSOAS 
 

A arte da fotografia 
 

 
 
Fotografia é semelhante a uma pintura, contudo, existe uma diferença crucial entre ambas as artes, 
pois enquanto o pintor começa com uma tela em branco, e vai aos poucos acrescentando elementos, 
formas e cores, o fotógrafo inicia seu trabalho com uma imagem pronta, cheia de elementos. Seu 
trabalho é isolar apenas os elementos que interessam, de modo a evidenciar ao máximo o objetivo da 
imagem. 

Existem situações onde uma composição em preto e branco será mais forte que uma colorida. Há 
ainda momentos que pedirão cores quentes e saturadas. Poucas regras funcionarão sempre, e o 
fotografo será constantemente forçado a pensar fora da caixa. Por exemplo, fotos intencionalmente 
desfocadas ou mesmo tremidas poderão ser interessantes e apresentar grande valor estético. Mas, para 
tanto, devemos antes avaliar seu conteúdo e respectiva mensagem.  

Ao fotografar, deve-se ter em mente 
que cada imagem deve transmitir 
uma mensagem, e o fotógrafo deve 
utilizar a composição, as 
configurações da câmera e as 
técnicas necessárias para tornar está 
mensagem ainda mais forte. Deste 
modo, é muito importante conhecer 
algumas técnicas de composição. 

De início, pode-se copiar essas técnicas, de modo a ganhar familiaridade com elas. Com o tempo, 
você começará a desenvolver um estilo próprio, dando consistência a sua obra. 

O importante é lembrar que quase sempre, menos é mais, ou seja, devemos simplificar a foto, 
retirando objetos, cores etc, que não acrescentem nada a mensagem que se quer passar ao espectador. 
Está máxima (menos é mais) deve ser sempre lembrada, pois é um dos erros mais frequentes tanto 
de fotógrafos iniciantes quanto experientes. 

Por fim, abaixo listo alguma das técnicas de composição mais comuns, tente não se agarrar a nenhuma 
delas, lembre-se sempre que regras foram feitas para ser quebradas. 
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Dica: Em fotografia, Menos é quase sempre Mais!! 
 

14 - PARTES DA FOTO – ADICIONANDO PROFUNDIDADE: 
Primeiro Plano, Segundo Plano e Plano de Fundo 

Imagine você no meio de uma linda paisagem, com 
grama até onde os olhos podem ver, montanhas no 
fundo e belas nuvens no céu. Você então pega sua 
câmera, tira uma foto e se decepciona com o 
resultado. Ela parece sem vida, afinal tudo o que 
você registrou foi um pouco de grama no chão, 
nuvens e montanhas no fundo. Isso porque falta 
profundidade na imagem! 

Não pense que isso só acontece com você! Esse 
problema é mais comum do que se pode imaginar. 

Ele ocorre porque a fotografia na verdade é representação bidimensional de uma realidade 
tridimensional.  

Claro que existe uma maneira de contornar 
esse problema, e a solução é mais simples do 
que você imagina. Basta adicionar um 
primeiro plano (grama que esteja bem 
próxima a você, uma pedra e etc), um 
segundo plano (a grama que está distante) e 
o plano de fundo (montanhas e nuvens). 

Vamos estudar como se faz isso? 

 

Adicionando o Primeiro Plano a sua foto: 

• Antes de clicar o botão de disparo, preste atenção em todos os cantos da sua foto. Cheque se 
você tem algum elemento no primeiro plano que ajude a criar a sensação de profundidade. 
Mas atenção! Bons elementos para o primeiro plano nem sempre estão à vista, cabendo ao 
fotógrafo saber encontrá-los.  

• Uma possível estratégia para acentuar o 
primeiro plano é reduzir a altura da 
câmera em relação ao solo, alterando a 
perspectiva da foto. 

• Colocar o horizonte no topo da foto 
também ajuda a acentuar ainda mais o 
primeiro plano. 

• Use linhas que guiem o olho para o 
plano de fundo.  
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15 - COMPOSIÇÃO 
a. Regra dos Terços 

Nem sempre enquadrar um objeto no centro do frame 
será a melhor maneira de evidenciá-lo.  
Na verdade, ao colocar um objeto no centro do quadro, 
corre-se o risco de deixá-lo sem vida, pois faltará um 
certo dinamismo a composição.  

Em geral, pode-se 
resolver esse problema 
colocando a imagem 
principal da fotografia em 

um dos cantos da foto. Para fazer isso, imagine que o visor de sua 
câmera é dividido horizontalmente e verticalmente por duas linhas 
equidistantes, formando nove pequenos quadros.  

Os quatro cruzamentos e a posição das linhas são bons lugares para se 
colocar o elemento principal da cena. Tal regra é uma aproximação da 
proporção aurea, conhecida desde os tempos dos Gregos antigos e 
muito utilizada na arquitetura, pintura e etc. 
 
 
 

b. Ponto de Vista 
 
Fotos comuns, feitas a partir de pontos de vista usuais, geralmente 
não atraem a atenção do espectador.  
 
Para criar uma composição interessante, que chame a atenção das 
pessoas, devemos procurar pontos de vista incomuns, fotografe de 
um local mais alto, de cima para baixo ou vice-versa. As imagens 
ganharão uma nova e poderosa perspectiva. 
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c. Padrões e Repetições (Ritmo) 
 

Muito comum na música, o ritmo é definido 
como uma sucessão regular de elementos fortes e 
fracos, e se executado de maneira correta, pode 
criar melodias inesquecíveis.  

Na fotografia, o ritmo, 
as repetições e padrões 
estimulam o olho a se 
mover de lado a lado 
da foto, visualizando 
todos os elementos 
importantes. 

Muitas vezes, o poder de uma imagem vem de padrões ou repetições de 
elementos, ainda que com tamanhos e cores diferentes. 

Para começar a enxergar os ritmos espalhados pelo mundo, é necessário 
olhar a cena em partes e selecionar os padrões. 

 
     

 
d. Luz e Sombra 

 
Use a Luz e a Sombra para guiar os olhos dos 
espectadores para os pontos de interesse, 
criando assim uma imagem mais poderosa e 
interessante.  

 
 
 
 
 

 
e. Textura 

 
Quando se fotografa a textura ou mesmo reflexos de 
superfícies, como árvores, paredes descascadas, pele, a 
imagem transmite a sensação do toque.  

O melhor horário para se fotografar textura é pela manhã ou 
tarde, pois a luz do sol estará incidindo lateralmente. 
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f. Molduras 
Para os pontos de interesse para fotografar um modelo 
ou objeto, use molduras para guiar os olhos do 
espectador. Essas molduras podem ser janelas, portas, 
folhagens e outras formas, para definir melhor seu 
primeiro plano.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

g. Linhas: 
Linhas desempenham um importante papel nas artes 
visuais, seja na fotografia, pintura, esculturas e etc.  

No caso específico da fotografia, linhas podem ser 
utilizadas de maneira criativa, seja para guiar os 
olhos do espectador para os pontos de interesse, seja 
para ensejar sensações.  

As linhas podem ser utilizadas para acrescentar 
profundidade a uma foto (ex. estrada indo para o 
horizonte), ritmo (ex. linhas repetitivas), 
estabilidade (uma árvore em meio a um rio de 

corredeiras), movimento (uma escada em espiral, convergindo para o centro da foto) entre muitas 
outras coisas. Sendo assim, as linhas são um dos elementos fundamentais da composição.  

Abaixo, definiremos os principais tipos de linhas, assim como seu respectivo efeito sobre a fotografia. 

1) Linha Horizontal 

São geralmente associadas a estabilidade, 
repouso, tranquilidade e paz. As linhas 
horizontais criam uma sensação de 
permanência e consistência. Ela tem o poder 
de fazer os olhos se deslocarem de um lado ao 
outro da fotografia, e, em regra, quanto mais 
horizontal e mais longa for a linha, mais rápido 
será este movimento dos olhos. 
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2) Linhas Verticais 

São as linhas mais poderosas nas artes visuais, e 
passam uma sensação de poder, altura, integridade e 
solidez (ex. arranha-céu, árvores e etc). 

São as linhas mais poderosas nas artes visuais. As 
linhas verticais passam uma sensação de poder, 
altura, integridade e solidez (ex. arranha-céu, 

árvores e etc). Elas podem ser utilizadas para criar tensão, para dividir o frame ou para guiar 
os olhos. Devido a sua força visual, as linhas verticais devem sempre ser utilizadas com 
cuidado, pois podem se tornar o principal elemento da foto, mesmo que esta não seja a 
intenção do fotógrafo. 

3) Linhas Diagonais 

As linhas diagonais acrescentam dinâmica, energia e movimento a foto. Elas também servem 
para guiar os olhos dos espectadores para o ponto de interesse.  

As linhas diagonais podem ser criadas facilmente a partir de linhas verticais ou horizontais, 
através da inclinação da câmera. 

4) Linhas Convergentes 

Acrescentam profundidade a foto. As linhas 
convergentes geralmente são criadas por estradas 
que seguem para o horizonte, uma linha de árvores, 
uma cerca entre outros.  

Elas podem ainda guiar os olhos dos espectadores 
para pontos de interesse (montanhas no fundo, por 
exemplo). 

 

5) Linhas repetitivas 

Linhas repetitivas, que formam padrões e ritmos podem trazer grande 
impacto as fotos.  

Por conta de sua repetição e previsibilidade, os olhos são guiados de uma 
maneira natural e confortável.  

 

 

6) Linhas Retas 

As linhas retas transmitem uma sensação de 
formalidade e estabilidade. Em geral, linhas 
perfeitamente retas não são encontradas na natureza 
(com exceção do horizonte), sendo quase sempre 
feitas pelo homem. 
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7) Linhas Curvas 

Passam uma sensação de sofisticação e casualidade. São muito 
associadas a natureza. 

 
 
 
 
 
 

h. Simetria 
Utilize Simetria para criar imagens poderosas. 
 

 
 
 

i. Sensação de Escala 
Se utilize de objetos de tamanho conhecido (pessoas, carros, casas entre outros) na 
foto, para dar uma sensação de escala do objeto alvo. 
 

   
 

Exercícios: 
 
1) Pegue 2 a 3 objetos, coloque eles em uma fila. Tente tirar uma foto focando apenas em um deles 
e deixando os demais desfocados. Agora tire uma foto tentando deixar todos o mais focado o 
possível.  
 
2) Repita o exercício anterior utilizando uma pessoa ao invés de um objeto. Tire uma foto com uma 
abertura grande e o outra com uma abertura pequena. Qual delas você gosta mais? 
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3) Mais uma vez, vamos repetir o exercício anterior, mas agora com uma paisagem urbana. Qual 
abertura você acha que deveria ser utilizada (dica: Você quer tudo em foco ou tem algum objeto na 
sua cena que justifique o uso do foco seletivo?) 
 
4) Para fotografar flores e pequenos objetos, como devemos proceder? Que tipo de abertura 
deveríamos utilizar? E a velocidade? (Dica: O movimento de objetos muito próximos a lente é 
intensificado, deixando a foto “borrada” com facilidade). 
 
5) Faça algumas fotos utilizando a técnica “Panning”. Escolha o melhor programa para este tema. 
Trabalhe com velocidades lentas, como 1/15 ou 1/30. 
 
6) Faça uma foto utilizando cada uma das técnicas de composição descritas nesta apostila, quais 
sejam: Regra dos Terços, ponto de vista, Padrões e Repetições, Luz e Sombra, Textura, Molduras, 
Linhas Guias e Simetria. 

 
16 FOTOGRAFANDO PESSOAS 

 
O retrato (ou portrait) é o mais popular 
dentre todos os gêneros de fotografia. 
Desde os primórdios desta invenção até 
os tempos atuais, a expressão “tirar um 
retrato” é muitas vezes confundida com 
o termo “tirar uma fotografia” (de 
designação bem mais genérica). 

Você pode até pensar que é fácil 
fotografar pessoas: só focar no rosto e 
disparar. Mais uma foto espetacular 
requer um olhar criativo e a paixão pela 
fotografia. 

Observar ao nível dos olhos, experimentar poses diferentes, fotografar de cima ou de baixo ou em um 
ângulo completamente inesperado pode surpreender. Com efeito, há diversas combinações e formas 
de se retratar uma pessoa, trabalhar a silhueta, tipos de fundos, introduzindo cor, texturas e contextos 
diferentes para alterar substancialmente toda a fotografia. 

Todavia, para fotografar pessoas e criar um retrato, você precisa estar atento a alguns detalhes. Não 
importa a câmera que você utiliza, uma vez que quem faz a imagem é o fotógrafo (que escolhe “onde” 
e “o que focar”, qual profundidade de campo utilizar, o que vai compor a fotografia etc). 

 Primeiro, tenha em mente que as regras até aqui estudadas também são válidas para fotografar 
pessoas. No entanto, para esse tipo de foto, você também precisa se preocupar em não criar distorção 
ou proporções erradas da pessoa, em não evidenciar defeitos (encontrando o melhor ângulo da pessoa 
a ser fotografa), em transmitir naturalidade (evitando-se poses forçadas), em escolher um plano de 
fundo que favorece uma boa imagem, em optar por luz suave e natural (em locais abertos ou com 
janelas grandes), em incentivar a produção do “modelo” etc. 

 A seguir, darei algumas dicas a serem utilizadas na hora de fotografar pessoas: 

 

 Dica:  
O capítulo anterior (composição) segue válido aqui! 
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a. Distância Focal 

Geralmente, qualquer objeto pode ser fotografado utilizando as mais diversas distâncias focais. Como 
vimos anteriormente, uma distância focal mais longa permitirá isolar mais o objeto fotografado, 
enquanto que uma distância focal mais curta permitirá incluir mais do contexto. 

No que se refere a retratos, os fotógrafos geralmente preferem lentes mais longas (80mm – 135mm 
em câmeras full frame), pois esta distância focal elimina distorções típicas de lentes grande angulares. 

Exercício: Tire um retrato de alguém que esteja próximo a você utilizando uma lente grande angular, 
repare as distorções que essa lente cria. Agora, ainda com a lente grande angular, tire uma foto estilo 
“3x4” (ombros e cabeça) da pessoa. Agora, refaça a foto utilizando uma lente com distância focal 
próxima dos 80mm, veja a diferença. 

 

b. Abertura 

A abertura (f/stop) pode ser utilizada de diversas formas, gerando os mais diversos efeitos criativos. 
Mas em geral, pode-se seguir as seguintes regras de bolso 

• Retratos Formais – Abertura pequena, não queremos que o nariz 
esteja focado e os olhos desfocados não é verdade?  
 
Utilize f5.6 a f11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Retratos casuais – Neste caso, temos que ter em mente o que queremos. Uma abertura grande 
(f2.8 por exemplo) pode isolar a pessoa 
fotografada, criando um interessante efeito 
artístico.  
Uma abertura menor por sua vez vai dar 
mais contexto a imagem.  
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Por exemplo, se queremos tirar a foto de uma pessoa em uma festa, provavelmente vamos 
querer isolar aquela pessoa da multidão ao seu redor, Assim, a escolha por uma abertura 
grande poderá nos dar esse efeito.  
Por outro lado, se vamos fotografar alguém em frente a Torre 
Eiffel, uma abertura um pouco menor poderá deixar a torre 
também em foco, dando um ideia melhor do lugar onde se 
estava ao tirar a foto.  
 

Exercício: Tire uma foto de alguém em um ambiente externo caótico 
(Com carros e etc..), utilize uma abertura grande (a maior que a sua 
câmera tiver), agora tire a mesma foto com uma abertura pequena (f8 
ou menor), veja a diferença entre ambas as fotos. 
 

 
c. Plano de Fundo (background) 

O Plano de Fundo é 
um dos maiores 
desafios ao se tirar 
uma foto de alguém. Deve-se escolher um Plano de 
Fundo que não esteja muito carregado, ou seja, que 
não desvie o foco da fotografia (que neste caso é a 
pessoa fotografada). Preferencialmente, escolha 
Planos de Fundo homogêneos (pode ser uma 
parede branca ou colorida, uma textura uniforme 
ou algum fundo que não tenha muita informação). 

 
d. Como compor a imagem? 

Lembre-se das regras de composição do capítulo 
anterior. A regra dos terços é um bom começo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Preencha o frame 
Uma ótima dica para fotografar pessoas 
é preencher o frame com o seu rosto. 
Tente também cortar a parte de cima da 
cabeça (isso ajuda a trazer a atenção do 
espectador para o rosto). Não tenha 
medo de tentar coisas diferentes! 

Outro ponto importante: evite deixar 
muito espaço acima da cabeça das 
pessoas.  
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f. Deixe grandes espaços vazios 
Exatamente o contrário do descrito no ponto anterior (“preencha o 
frame”), essa opção pode lhe proporcionar resultados incríveis.  
Obtenha looks exclusivos tirando uma foto com grandes espaços vazios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Luz – Pontual x Difusa 
• Luz pontual (ex. sol forte sem nuvens): Evidencia 

demais qualquer imperfeição da pele, criando 
sombras que não são muito agradáveis.  
Contudo, o posicionamento cuidadoso da câmera e 
da pessoa fotografada pode criar efeitos agradáveis. 
 

 
 
 
 

• Luz difusa (ex. dia nublado, lugar sombreado, luz refletida): A 
melhor luz para retratos. Isso porque uma fonte de luz difusa cria 
sombras pouco evidenciadas, deixando a pele mais uniforme.  
Para conseguir esse tipo de luz, basta mover o “modelo” para a sombra, 
ou encontrar um local iluminado pela luz do sol batendo em uma parede 
por exemplo. 
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h. Luz – Direção da luz 
• Luz vinda de traz (backlight): Posicione o “modelo” de tal 

maneira que o sol esteja atrás dele. Isso não só vai evitar que a 
pessoa seja ofuscada pela luz (fazendo com que ela esprema os 
olhos, por exemplo), mas também vai gerar um belo brilho ao seu 
redor, adicionando drama e dimensão a imagem.  
Todavia, tome cuidado com a exposição (prefira utilizar a medição 
pontual, para expor corretamente sem transformar a foto em uma 
silhueta).   

 
 
 
 
 

• Luz direcional (janela, flash entre outros): 
Adiciona drama a suas fotos.  
Tente colocar alguém bem próximo a uma 
janela (posicionando o “modelo” entre 45º e 
90º em relação à janela). Após, tire uma foto 
preenchendo o frame com o rosto da pessoa, 
veja como a luz direcional faz com que um 
lado do rosto esteja mais claro que o outro. 
 

 
 

i. Incline a câmera 

Fotos diferentes chamam atenção das pessoas. Para fugir 
um pouco do padrão, procure inclinar um pouco a câmera 
(algo entre 10º a 20º).  

Dessa forma consegue-se uma imagem mais dinâmica. 

Só preste atenção para não utiliza esse recurso em todas as 
fotos, a exclusividade o torna mais atrativo. 

 

j. Use Reflexos 

Outra maneira de fugir do comum é utilizando reflexos 
para contar uma história.  

Aqui vale tudo: um espelho, uma poça de agua, uma 
vitrine de loja...  

A imaginação é o limite. 
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k. Pousando pessoas 

Nem todo mundo fica à vontade na 
frente da câmera, não é verdade? Muitas 
vezes tiramos uma foto e depois, 
quando a olhamos novamente, 
percebemos que algo está errado: a 
imagem está artificial, sem vida. 
Existem diversos métodos que o 
fotógrafo pode utilizar para evitar esse 
problema. A seguir vamos ver alguns 
deles: 

 

 
 

• Dicas básicas para sempre atingir uma postura natural: 
o Coluna do “modelo” deverá estar ereta, colocando o bumbum ligeiramente para trás 

(essa dica ajuda a dar “porte” para o “modelo”, além de emagrecer e realçar as curvas 
do corpo).  

o Dê preferência, peça para que a pessoa coloque o peso em apenas um dos pés (possui 
efeito semelhante à dica anterior). 

o Evite fazer ângulos de 90º graus com os membros (braços ou mãos dobrados formando 
um ângulo reto não parecem nada natural!). 

o Dê algum objeto para o seu “modelo” segurar ou fale para ele colocar a mão no 
bolso/parede/mesa etc. Se você estiver fotografando um casal, aproveite dessa 
facilidade e peça para eles ficarem de mãos dadas, ou para um deles (de preferência a 
mulher), colocar a mão no peitoral do outro. Tente visualizar no seu frame a forma 
que pareça mais natural para as mãos. 
 

• Objeto: Um dos modos mais fáceis de 
fazer a pessoa se sentir confortável diante 
das câmeras é lhe entregar um objeto (um 
copo, um ursinho de pelúcia, uma fruta ou 
qualquer outra coisa que possa fazer 
sentido).  
Isso vai fazer com que a pessoa coloque os 
seus braços e mãos em uma posição 
natural, diante da necessidade de segurar o 
objeto..  
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• Sentando o modelo: Outra forma fácil de 
fazer com que o modelo assuma uma postura 
natural é pedindo para que ele sente em algum 
local (banco, cadeira ou até mesmo no chão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Esqueça o sorriso “colgate”: 
Falar “1, 2, 3.. sorria” é a 
maneira mais fácil de se obter 
uma foto artificial. Tente obter 
um sorriso verdadeiro do 
“modelo”, e se isso não for 
possível, esqueça o sorriso. 
Expressões sérias ou relaxadas 
podem adicionar drama e nos 
contar muito a respeito da pessoa 
fotografada. 
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PARTE IV 
EFEITOS CRIATIVOS 

LONGA EXPOSIÇÃO, PANNING, LIGHT PAINTING, FILTROS 

 
17 - LONGA EXPOSIÇÃO 

A longa exposição pode ser utilizada como forma de 
se obter a exposição correta em situações de baixa 
luminosidade (obviamente). Além disso, essa técnica 
serve para adicionar uma nova dimensão a suas fotos, 
qual seja, o tempo. Desta forma, uma fotografia passa 
a registrar não apenas uma cena estática, mas passa a 
capturar o movimento dos objetos. Alguns exemplos 
seriam, carros se movendo a noite sendo 
transformados em rastros de luz (Light Trail), estrelas 
se movendo no seu se transformando em linhas (star 

trails) agua em movimento se transformando em uma espécie de nevoa, pessoas caminhando se 
transformando em borrões entre outros.   

O tempo necessário de exposição pode variar muito. Um ou dois segundos serão suficientes, por 
exemplo, para objetos que estão se movendo muito rapidamente (como a água de uma cachoeira). No 
entanto, para objetos não tão rápidos (carros andando em avenidas) o obturador deverá ser mantido 
aberto por um pouco mais de tempo. Por fim, para objetos lentos (nuvens no céu), exposições de um 
minuto ou mais se fazem necessárias.  

Outro ponto importante para se ter em mente é que um mesmo objeto (que esteja em movimento) 
pode ser fotografado com diferentes tempos de exposição, de modo a se obter diferentes efeitos. 

Assim, como a diz famosa propaganda, existem mil maneiras de se fazer uma Longa Exposição, 
invente uma.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Em situações com muita luz, um filtro ND torna-se necessário para a realização de longas 
exposições. Não se preocupe, vamos falar dele mais adiante.  



www.paulostein.com 
 

47 
 

18 PANNING 

 
 

 Com certeza você já viu uma daquelas fotos em que 
o foco está apenas em algum objeto da imagem e o 
fundo está meio borrado, sem nitidez, aparentando 
estar em movimento. Isso é o que se chama de 
“acompanhamento pela câmera” ou, em inglês, 
panning. 

O panning é um recurso estilístico muito utilizado 
para fotografar corridas automobilísticas, competições de atletismo, pessoas correndo, andando de 
bicicleta, ou até mesmo animais em movimento.  

O conceito da confecção da fotografia é muito simples, quanto mais se diminui a velocidade do 
obturador de sua câmera, mais tempo de exposição à imagem terá. Quando o objeto que deseja focar 
na imagem estiver se aproximando, utilize algumas leis básicas da física ao seu favor, acompanhando 
o objeto com a sua câmera para “anular” a sua movimentação. Como a velocidade do obturador está 
lenta, quando a exposição terminar, o objeto que estava em movimento ficará em foco, enquanto o 
restante da imagem estará borrado. 

Vamos aprender de forma mais detalhada? 

Passo a Passo: 

• Selecione uma velocidade baixa do obturador de sua câmera (uma dica é começar com 1/40, 
a partir daí você pode experimentar e regular a velocidade, para algo entre 1/8 e 1/60). Tenha 
em mente que, para as velocidades mais lentas a imagem de fundo ficará bastante tremida, já 
para as velocidades mais altas a nitidez do fundo da foto será melhor. 

• Foque no objeto/pessoa em movimento que você quer dar destaque na fotografia. 
• Quando o objeto/pessoa estiver próximo, clique e comece a tirar a foto, tentando acompanhá-

lo(a) na mesma velocidade do seu movimento com a câmera; 
• Continue seguindo o objeto. 
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Resultado: obtemos assim uma foto com caráter dinâmico, salientando a impressão de movimento. 
Uma fotografia com assunto nítido contra um fundo difuso. 

Dicas: 1) De preferência, leve um tripé ou um monopé (fica mais fácil atingir o panning nas suas 
fotografias); 2) Mantenha certa distância do assunto, assim ficará mais fácil acompanhar o seu 
movimento; 3) Dispare o obturador várias vezes (ou utilize o modo sequencial) enquanto segue o 
objeto, visando aumentar as chances de sucesso. Este recurso pode ser obtido com a câmera em modo 
manual, AV ou no ícone Sport.  
 

19 LIGHT PAINTING 

Light Painting (pintar com a luz) é uma técnica que vem 
ganhando cada vez mais adeptos. A ideia por trás desse 
procedimento é simples: utilizar a longa exposição, juntamente 
com uma fonte de luz, visando criar imagens inéditas (sem que 
você apareça na foto). 

Vamos tentar?? 

Um exercício bem simples é colocar a máquina no modo 
prioridade de velocidade, selecionar um tempo de exposição de 5 ou mais segundos, disparar o 
obturador e, logo em seguida, movimentar uma lanterna apontada 
para a câmera, fazendo desenhos no ar.  

Desde que você esteja utilizando roupas escuras e esteja se 
movimentando rapidamente, é provável que você não apareça na foto 
(talvez fiquem alguns borrões no início, mas com a prática eles vão 
desaparecer).  

Isso ocorre porque você vai estar em movimento, deslocando-se em 
diversos pontos da foto, enquanto a quantidade de luz que irá entrar na câmera será pequena. Desse 
modo, não haverá tempo suficiente para o sensor registrar a sua presença. O resultado?  Imagens pra 
lá de diferentes, de acordo com a sua criatividade!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20  
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21 FILTROS  
 

Esquecido pelos iniciantes, amado pelos profissionais. Existem muitas pessoas que dizem que, depois 
da criação do photoshop, os filtros se tornaram inúteis (com exceção do filtro polarizador, que não 
pode ser emulado no photoshop). Era assim que eu pensava, durante muitos e muitos anos, até 
conhecer o poder dos filtros ND e Graduais. 

Aposto que você já tentou tirar foto de um lindo pôr do sol e teve que escolher entre um céu vermelho 
e o chão preto ou um céu branco com o chão aparecendo não é mesmo? 

Os filtros são capazes de transformar as fotos: de uma paisagem comum em algo espetacular. Eles 
ainda podem reduzir drasticamente o tempo de edição de imagens, pois possibilitam a obtenção de 
uma foto muito próxima ao ideal e, o melhor, diretamente na câmera. 

É comum para muitos iniciantes comprar filtros baratos e ver suas fotos arruinadas, seja por perda de 
contraste, color cast muito forte (tingimento da foto por uma cor de difícil remoção mesmo no 
photoshop), reflexos incontroláveis ou perda brutal na qualidade da imagem.  

Não cometa esse erro, filtros são “brinquedos caros” e você realmente leva o que paga. Por isso, é 
sempre bom optar por um filtro de boa qualidade, de preferência feito de vidro (e não plástico).  

Mas por que filtros são tão poderosos?  

Veja abaixo alguns exemplos de fotos tiradas sem e com filtro: 

 

 

 

Já deu para perceber o quanto ele é poderoso não é mesmo?  

O filtro Polarizador, por exemplo, pode acabar com brilhos indesejados causados por reflexos, 
aumentar em muito a saturação das cores entre outros. O filtro ND, por sua vez, vai permitir a 
obtenção de fotos de longa ou longuíssima exposição mesmo em condições bem iluminadas. Por fim, 
os filtros graduais e reversos foram criados para possibilitar a obtenção de fotos do pôr do sol e 
nascer do sol, onde a luminosidade do céu é muito grande, enquanto que o chão está muito escuro.  

Existem diversas marcas muito boas no mercado, e basta uma simples pesquisa no Google para 
descobrir se um determinado modelo é bom ou não. Atualmente utilizo apenas filtros da marca 
KASE, uma marca jovem, mas que não faz comprometimentos com relação a qualidade de seus 
produtos.  

 
 
 
 
Vamos conhecer os principais filtros? 
 

Você Sabia?  
Filtros podem ser utilizados em conjunto, ou seja, pode-se utilizar um filtro polarizador em 

conjunto com um filtro ND e um filtro Gradual por exemplo. 
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Vamos estudar um pouco mais sobre os filtros? 

 
• POLARIZADOR 

Provavelmente o filtro mais utilizado pelos fotógrafos, o filtro polarizador 
tem efeito semelhante a de uma lente de óculos polarizada. Sua principal 
função é a de reduzir reflexos. Neste processo, ocorre ainda um grande 
aumento da saturação das cores e de contraste, fazendo com que a foto fique 
mais “viva”. Esse filtro é muito empregado para reduzir o brilho do céu, 
tornando-o mais escuro e evidenciando nuvens. 

É comum seu uso para fotografar cachoeiras, rios e outras cenas com muita 
água. Isso porque, por filtrar parte da luz, o filtro polarizador acaba aumentando o tempo necessário 
de exposição, possibilitando a obtenção de fotos de longa exposição (principalmente em cenas um 
pouco escuras, como uma cachoeira em uma mata fechada, por exemplo). 

Ele pode ser utilizado, ainda, em retratos, de modo a evitar brilhos indesejados na pele, que dão 
aspecto de oleosidade. 

No entanto, fique atento! Quando for utilizar o filtro 
polarizador, você deve ter em mente 2 coisas:  

1) seu efeito é ampliado quando se utiliza 
o filtro em um ângulo de 90º com relação 
ao sol;  

2) fotos com lentes grande angulares 
podem gerar efeitos indesejados no céu, 
tal como o da foto abaixo.  

 

Principais funções: 

 Reduzir Reflexos 

 Aumentar a saturação das cores 

 Aumentar o Contraste 

Outras funções: 

 Reduzir a quantidade de luz que chega no sensor, possibilitando assim a 
obtenção de longas exposições (reduz a quantidade de luz em 1 a 2 stops, 
multiplicando o tempo de exposição por algo entre 2 e 4 vezes). 
 

• FILTRO ND 
Sabe o que torna a foto abaixo tão especial? O fato de que essa cena não pode 
ser vista sem uma câmera (“a olho nu”), já que se trata de uma paisagem 
artística criada a partir de um filtro ND.  
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Na referida fotografia, o filtro ND aumentou o tempo 
necessário de exposição, o que propiciou transformar 
a água do mar em uma neblina.  Desse modo, as 
possibilidades se tornam ilimitadas e o fotógrafo pode 
utilizar toda a sua imaginação para transformar as 
cenas mais comuns em fotografias maravilhosas. 

Em outras palavras, o filtro ND adiciona outra 
dimensão a foto, qual seja, o tempo.  

Os filtros ND mais comuns são: 

• 3 stops - aumentam o tempo de exposição em 8x. 

• 6 stops -  aumentam o tempo de exposição em 64x. 

• 10 stops – aumentam o tempo de exposição em 1024x. 

Particularmente, meu filtro preferido é o de 6 stops, que é muito indicado para cenas de pôr 
do sol, onde a luminosidade já não é mais tão grande. Contudo, para exposições realmente 
longas, o filtro de 10 stops se faz necessário, possibilitando tirar fotos de 20 segundos ou mais 
em plena luz do dia.  

 

 

 

• FILTRO GRADUAL 

O queridinho de todo fotógrafo de paisagens, o filtro gradual é utilizado para 
possibilitar capturar todas as cores do céu e do chão ao mesmo tempo. Fotos 
que, de outra maneira, demandariam um grande tempo de edição (utilizando 
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a técnica de HDR4), podem ser obtidas facilmente com o uso de um filtro gradual (as vezes, em 
conjunto com um filtro reverso). 

O filtro gradual nada mais é que um 
filtro ND não uniforme. Isso porque ele 
filtra grande parte da luz na parte 
superior do filtro, deixando passar toda 
ou quase toda a luz na parte inferior (daí 
porque ser chamado de gradual).  

 

 

 

• FILTRO GRADUAL REVERSO 

O filtro reverso é um caso especial do filtro gradual. Ele é utilizado para 
fotografar o nascer e o pôr do sol em cenas onde temos um horizonte bem 
definido.  

Para isso, o filtro reverso é mais escuro justamente próximo ao pôr do sol, 
clareando um pouco à medida que se sobe. Devido à grande luminosidade 
do sol, é muito comum que seja utilizado em conjunto com um filtro 
gradual, aumentando ainda mais o seu poder. 

 

 

 

 

4 HDR (High Dinamic Range) é uma técnica que faz fotos terem o máximo de detalhes, mesmo quando a cena fotografada 
tenha muito contraste. Para realizar essa técnica, é necessário pelo menos 3 fotos com exposições diferentes da cena e um 
aplicativo (photoshop, por exemplo) para juntar essas fotos e realizar diversos ajustes finos na imagem final. 
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22 FOTOGRAFIA NOTURNA 

A fotografia noturna não é o foco principal do nosso estudo. Apesar disso, vou dar a vocês algumas 
dicas, pois fotografar em situações de pouquíssima luz é complicado. 

Primeiramente, é importante ter em mente o seguinte: em situações de pouca luz, o fotômetro e o 
sistema de foco vão funcionar de modo imprevisível.  

Quanto ao fotômetro, o melhor é utilizar a câmera em modo manual, tirando 2 ou 3 fotos de teste. 
Com relação ao foco, existem duas alternativas para você fotografar à noite: 1) utilizar o foco manual 
e a escala de distância focal de sua lente; ou 2) utilizar fontes de luz que estejam na distância desejada 
(isso porque o sistema de foco geralmente funciona quando apontado para um poste, para a luz de 
uma casa ou para a luz de uma lanterna).  

Outros pontos que devem ser levados em consideração são os seguintes:  

• Planejar a foto com antecedência, visitando o local desejado durante o dia (nem sempre será 
fácil encontrar o local e a composição ideal no escuro!!). 

• Se o objetivo for fotografar estrelas, certifique-se de que elas estarão lá! Existem aplicativos 
que mostram a direção da via láctea no horário, local e época do ano desejados. Ademais, não 
se esqueça que o céu não vai parecer muito estrelado em localidades próximas a grandes 
centros urbanos ou em dia de lua cheia. 

• Verificar se o local é seguro (câmeras são caras e chamam atenção! E se você estiver na mata, 
sem ninguém por perto, sua câmera poderá estar segura, mas você não. Portanto, fique de olho 
em animais selvagens!).  

• Por fim, você deve se certificar que tem em mãos o equipamento necessário (tripé, controle 
remoto, lanterna etc). 
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ANEXO 
 

23 Check List – Na hora de Fotografar5 
 

a) Antes de sair de casa 
• Bateria 
• Memory Card - Verificar se está formatado! 
• Escolher Lentes 
• Escolher Equipamentos – Tripé, controle remoto, flash, filtros, adaptador para os filtros? 
 

b) Antes de clicar 
• Qual é o seu objetivo?  

Ex: Se for postar no instagram, deve-se ter em mente que fotos quadradas ficam melhor 
no aplicativo. 

• Que parte da cena eu quero capturar? 
• Que parte da cena eu quero omitir? 

Dica: Lembre-se, menos é quase sempre mais! Evite mostrar coisas desnecessárias na 
fotografia. 

• O que está no plano de fundo? 
Ex: Postes, fios, latas de lixo entre outros muitas vezes passam desapercebido, mas 
podem arruinar uma foto. 

• Devo tirar a foto na vertical, na horizontal ou ambos? 
• Necessitarei cortar a foto depois? Se sim, terei espaço para cortar? 
• Devo andar pra frente ou pra trás para melhorar meu posicionamento? 

Dica: Não se faz zoom apenas com a câmera, muitas vezes mudar o seu 
posicionamento é mais eficaz para o seu propósito. 

• Devo agachar ou elevar a altura da câmera (para mudar a perspectiva)? 
• Devo aumentar ou diminuir o zoom? 
• Será que posso tirar a foto de outro ângulo? 

Dica: Ao procurar novos ângulos, nos forçamos a pensar fora da caixa, e muitas vezes 
nos surpreendemos com o resultado. 

• Minha câmera está reta? 
 

c) Iluminação 
• Devo esperar outra hora do dia (pôr do sol, nascer do sol e etc..)? 
• A luz está muito forte e direta (sol do meio dia sem nuvens) ou difusa (local sombreado, dia 

nublado)? Qual seria o tipo de iluminação ideal para o seu propósito? 
Dica para mudar o tipo de iluminação: Por exemplo, para se obter uma luz difusa (ideal 
para retratos) em um dia de sol forte, basta se abrigar em uma sombra (árvore, prédio, 
etc). 

• A luz está criando sombras indesejáveis (principalmente na hora de fotografar pessoas)? 
• O céu está superexposto (totalmente branco)? 
• Devo ajustar a exposição? 
• Devo usar o flash? 
• Devo refletir o flash em alguma parede? 

 

5 Check List inspirado no livro Tony Northrup's DSLR Book: How to Create Stunning Digital Photography 
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d) Retratos 
• Os olhos estão focados? 
• Para onde o “modelo” está olhando 
• O que o “modelo” está fazendo com as mãos 

Dica: As mãos são uma das principais “peças” em retratos. Posições não naturais 
podem tornar uma foto artificial. 

• O “modelo” está em uma posição natural ou algo está errado? 
Dica: Preste atenção nas mãos, coluna, ângulo dos juntas (ângulos retos são artificiais) 
e expressão facial. 

• Qual deverá ser a expressão facial do “modelo”? Deverá sorrir? 
 

e) Configurações da câmera 
• A câmera está no modo correto (automático, prioridade de abertura e etc..)? 
• A velocidade do obturador está rápida o suficiente para evitar que a foto saia “tremida”? 
• A velocidade do obturador está rápida o suficiente para “congelar” o movimento? 
• Quero mostrar ou borrar o plano de fundo?  

Dica: Aberturar grandes diminuem a profundidade de campo, ajudando a borrar o 
fundo. 

• O ISO está correto? 
Dica: ISO alto pode deixar a foto com muito ruído. O ideal é utilizar sempre o menor 
ISO possível. 

• O Balanço de Branco está Correto? 
Dica: quem estiver tirando foto em RAW pode pular este item, pois ele poderá ser 
definido no momento da edição. 

 
f) Após a foto 

• Alguma parte da foto está superexposta / subexposta? 
• O Balanço de Branco está correto? 
• O objeto da foto está em foco? 
• Devo tirar outra foto alterando o ângulo? 
• Devo tirar outra foto alterando a posição da câmera (vertical, horizontal, mais alta ou mais 

baixa)? 
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24 DICAS DE LEITURA: 
 
a. Para apreciar: 

• Ansel Adams – Qualquer Livro 
• Sebastião Salgado – Genesis (paisagens) 
• Sebastião Salgado – Workers (pessoas) 
• Art Wolfe – Qualquer livro 
• Henri Cartier-Bresson – Qualquer livro 
• Paulo Stein – Uma Jornada Pelo Mundo 

 
b. Para apreender a fotografar: 

• Tony Northrup´s - How to Create Stunning Digital Photography 
• Roberto Valenzuela – Picture Perfect Posing 
• Roberto Valenzuela – Picture Perfect Practice 
• Harold Davis – Creative Black and White 
• Art Wolfe – The New Art of Photographing Nature 

 
c. Para apreender a editar: 

• Tony Northrup´s - Lightroom 5, training for photographers 
• Yuri Fine Art – You Tube 
• Serje Ramelli – You Tube 

 
 

25 SAÍDAS DE CAMPO 
 

a. Primeira Saída de Campo 
 

• Variação do EV em 0, +1 e -1. 
• Foco Seletivo 

o Varie a abertura mantendo o foco no mesmo objeto (escolha um objeto 
perto de você, em seguida repita com um objeto longe) 

• Uso dos modos Prioridade de abertura, Prioridade de Velocidade e M 
o No modo Prioridade de Velocidade, selecione a velocidade 1/250 e 

ISO 100, anotar configurações (Velocidade, abertura e ISO), ir para o 
modo M, altere a abertura e o ISO sem alterar a exposição. 

o No modo Prioridade de Abertura, selecione a abertura f/8 e ISO 100, 
anotar configurações (Velocidade, abertura e ISO), ir para o modo M, 
altere a velocidade e o ISO sem alterar a exposição. 

 
• Panning 
• Zooming 

 
b. Segunda Saída de Campo - Composição 

 
• Textura 

Exemplo: ferrugem, tintas descascadas, troncos de árvores, muros velhos, 
folhas secas, podem produzir efeitos abstratos muito criativos 

 
• Regra dos Terços 

Tire fotos de pessoas, objetos e paisagens utilizando a Regra dos Terços 

https://goo.gl/rhJFP3
https://www.youtube.com/channel/UCy5SFbyxDPFC_xNFdDUteJA
https://www.youtube.com/channel/UCyaDDjiNgWX-uRXOx6LPsYQ
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Dicas: a regra dos terços funciona tanto na horizontal (ex: colocar a pessoa em 
um dos terços) quanto na vertical (ex: posição do horizonte)  

 
• Profundidade De Campo 

Selecione um objeto próximo (até 1 metro) e tire fotos dele, alterando a 
abertura, de modo a ter mais e menos profundidade de campo. 
Depois se afaste deste objeto (cerca de 3 metros), repita o exercício e veja como 
a profundidade de campo se alterou.  

 
• Fotos de Movimento 

Escolha ruas ou avenidas bem movimentadas, utilize velocidades 1/60, 1/500 
e 1/1000, todas com fotômetro em EV= 0. Para fotos noturnas, trabalhe com 
½, ¼, com cenas bem iluminadas. 

 
• Panning 

A proposta é deixar o assunto em movimento parado, deixando o fundo em 
movimento. Utilize baixas velocidades, como 1/30 ou 1/60, sempre 
acompanhando o assunto com a câmera, na mesma direção e velocidade. 

 
 

 
 
 


	Apesar de serem muito semelhantes por fora, as câmeras digitais funcionam de uma maneira muito diferente das câmeras analógicas. O processo do mecanismo de disparo (Shutter) é igual, contudo, ao invés de expor o filme, numa câmera digital é o sensor e...

