
Fotografia Digital



Conceito Técnico de 
Fotografia

• Fotografar é, por princípio, registrar
a luz refletida pelo assunto
(entende-se por “assunto” o que
está sendo fotografado).

• Na câmara digital, como na
convencional, é preciso definir a
quantidade de luz que passará pelo
diafragma para o sensor (dispositivo
dentro da câmara que captura luz)
e quanto tempo esta passagem vai
levar.



Quais os recursos de uma câmara 
digital ?

• Os recursos variam segundo
a câmara e o modelo, mas a
grande maioria oferece
Zoom óptico, Zoom digital,
flash, macro fotografia,
compensação da exposição,
self-timer e red-eye
reduction. Algumas câmaras
permitem que você grave a
sua voz junto com a foto.



Modelos de câmaras:
Existem diversos modelos de câmaras, que vão desde as
mais simples até as mais sofisticadas, com recursos que
se baseiam em componentes eletrônicos e alta
tecnologia. Dependendo do modelo, as câmaras
oferecem diferentes recursos para captação da imagem,
os quais tem impacto decisivo na qualidade da foto e
possibilidades de uso da câmara. Esses recursos vão de
um simples temporizador que auxilia na realização de um
auto-retrato, capacidade de troca de lentes objetivas , até
sofisticados modos de focalização da câmara, que
consiste em focalizar automaticamente a imagem no
ponto onde o olho do fotografo for direcionado.



Qual a melhor, já que existe uma grande variedade de 

modelos?

Com relação às marcas, a escolha geralmente é limitada entre os
maiores fabricantes, que hoje podemos relacionar em termos de
tecnologia, facilidade de assistência técnica, opções de modelos
para cada tipo de necessidade, na seguinte escala:

- Nikon, Canon, Pentax, Sony, Kodak, Fuji

Destacamos as três primeiras como sendo marcas tradicionais em
equipamentos profissionais, desde o tempo das câmaras
analógicas. Portanto, entre as marcas preferidas podemos dizer
que a escolha muitas vezes é uma opção pessoal, como na
preferência nas marcas de carros, eletroeletrônicos, tendo em vista
que todas oferecem recursos muito semelhantes, e apenas
diferenciam-se nos quesitos: facilidade de assistência técnica,
valores dos acessórios, durabilidade (vida útil) e preço.



Definindo suas prioridades:
Viagens

Não exigem uma câmara 
sofisticada, mas sim prática na 
hora de transportá-la. O Zoom é 
um elemento importantíssimo 
para registrar detalhes da 
arquitetura ou objectos distantes.

Lembre-se:
* Zoom óptico é o real * Zoom 
digital é um anexo



Definindo suas prioridades:
• Esportes Radicais

Exige câmaras com controlos 
manuais para ajustes de 
velocidade do obturador, 
grandes aberturas do 
diafragma, grande zoom ou

permitam a troca de lentes 
(intercambiáveis).



Definindo suas prioridades:

• Flores e Insetos

• Exigem o uso do 
recurso macro. A 
maioria das câmaras 
compactas já vêem com 
este recurso, ou pode se 
conseguir com uma 
lente macro.



Foto Macro
• Lembre-se:
• Utilizando o recurso 

macro não devemos 
utilizar o Zoom

• É utilizado para fotos de 
perto, praticamente 
encostar ao objecto

• Precisa ter boa luz

http://www.digitalphoto.pl/pt/big/4307/�


Definindo suas prioridades:
• Fotos Noturnas ou Ambientes de 

Pouca Luminosidade

• Exigem câmaras com alta regulagem de 
ISO (sensibilidade) e lentes com grande 
abertura.

• Nas câmaras analógicas usava-se filmes 
ASA 100 para fotos diurnas – já com luz 
natural e filmes ASA 400 para fotos 
noturnas com uso de flash



Foto Noturna
• Lembre-se:
• Fotos com pouca luz precisa de 

bastante ISO. As câmaras digitais 
compactas possuem ISO 1000 – com 
ajuste automático.

• ISO muito alto pode acabar 
granulando a foto, por isto, teste as 
variações de ISO até conhecer bem 
sua câmara.

• Exemplo: Uma foto noturna de rua 
quando se quer aproveitar a luz do 
ambiente usa-se ISO alto sem flash

• No sol, normalmente usa-se ISO até 
200 ou automático.



Escolhendo o equipamento 
corretamente:

• Consultar revistas especializadas
• Consultar um ou mais profissionais que já 

tenham experiência no assunto
• Não cair na conversa de vendedores
• Não se impressionar com modelos que 

oferecem dezenas de recursos



Modelos Compactos
• As vantagens dos modelos compactos:

• Baixo Custo
• Fácil Operação
• Portabilidade (leves e pequenas)
• Objetivas claras (lentes 2.8)

• Desvantagens das câmaras compactas:

• - Impossibilidade da troca de objetivas (lentes). Portanto 
prefira sempre câmaras com o zoom mais elástico possível.



As vantagens dos modelos Reflex
• Evita o erro de paralaxe
• Ajuste manual ou automático de abertura do diafragma e velocidade do

obturador.
• Possibilidade de troca de lentes objetivas
• Uso de flashes externos
• Maior durabilidade
• Por serem mais robustas facilitam o manuseio, dando mais segurança e 

firmeza para o fotografo. 

• Desvantagens das câmaras reflex:

• Custo elevado
• Transporte (peso+tamanho+acessórios)
• Dificuldade de manuseio, exigindo um pouco mais de habilidade do 

fotografo. 



Especificações de uma câmara

• Nikon Coolpix
10.1 Mega-pixels
ISO 6400 (Sensibilidade)
Zoom 18x (27-486mm)
4.7-84.2mm
1:2.8-4.5 (Abertura)



O que quer dizer Megapixel ?

• O termo megapixel denomina câmaras cuja resolução é superior a
1.000 x 1.000 pixels. Em termos leigos, um pixel representa um dos
milhões de pontinhos que formam a foto. As primeiras câmaras
tiravam fotos de no máximo 640x480 pixels. As câmaras amadoras
mais modernas alcançam resoluções de 5 Megapixels. câmaras
profissionais vão acima dos 16 Megapixels. Só para que você tenha
uma idéia, se a resolução de sua ecrã é de 800 x 600, ao visualizar
uma foto tirada nessa resolução (5 Megapixels) você somente
conseguiria ver num determinado momento uma parte da foto original.
Quanto maior, melhor? Quanto maior a resolução maior o tamanho da
foto impressa sem perder resolução. Um registro obtido em 2
megapixels, impresso em 10x15 mm, apresenta uma qualidade que
para a grande maioria e mais do que aceitável.



O que é o diafragma?
O diafragma é uma peça que fica entre a
lente e o filme que regula a quantidade de
luz que entrará na câmara. Quando você
clica o botão para efetuar o registro, o
obturador se abre por alguns instantes,
permitindo a entrada de luz para sensibilizar
o filme (ou, em câmaras digitas, o CCD).
A abertura do diafragma é variável. Em
termos muito simples, pode abrir um só
pouquinho, permitindo a entrada de luz
através de um buraquinho bem
pequenininho, ou abrir-se totalmente. A
abertura é medida no que se chama "f
Stops"; f2.4 (a abertura utilizada na foto de
cima) representa uma abertura bem grande;
f22 (a utilizada para a foto de baixo) uma
abertura bem pequena.
Uma regra bem simples é: para retratos,
use a maior abertura possível (isto é, o
menor número "f"); para paisagens; a
menor (o maior número "f").



Escalas de Aberturas do 
Diafragma – Para passar a luz

• 1.2 – 1.4 – 1.8 – 2.0 – 2.8 – 4.0 – 5.6 –
8.0 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 - 90 

Maior a Abertura – maior o desfoque de fundo

Menor Abertura – obturador 
praticamente fechado



Obturador
• É o obturador que determina o resultado da sensação de 

movimento de uma fotografia. Essa é a principal função, 
mas não é a única.

• O obturador pode ser comparado com as pálpebras e seu 
funcionamento é similar ao piscar dos olhos. Juntamente 
com o diafragma, o obturador é umas das ferramentas mais 
importantes do ato fotográfico. Sua segunda função é 
ajustar a quantidade de luz que atingirá o filme.

• Assim como as pálpebras o obturador pode abrir e fechar 
com diferentes velocidades. O tempo de permanência de 
abertura do obturador tem um impacto direto sobre o 
resultado dos movimentos dos objectos ou pessoas da 
cena. Um longo tempo de exposição causa movimentos 
“borrados”. Um tempo curto de exposição causa 
movimentos “congelados”.



Obturador
• O tempo que o 

obturador permanece 
aberto é modulado em 
segundos ou frações de 
segundos, o que é mais 
usual, pois na maioria 
das fotos tiradas seu 
tempo de abertura fica 
entre 1/60 e 1/500 
milésimos de segundo 
(este último congela um 
movimento).

O efeito da foto acima é 
conseguido com um tempo maior

de abertura do obturador. 



Obturador
• Escala de tempo do obturador

• Buld(horas ou até dias de exposição) – 30s 
– 15s - 8s - 4s – 2s – 1s – 1/2s - 1/4s – 1/8 -
1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 -
1/1000 - 1/2000 - 1/4000

• Dica: Velocidades inferiores a 1/60 já é 
necessário o uso de um apoio (Tripé, capô 
de um carro ou muro) para evitar 
imagens tremidas.

• Curiosidade:
• É possível fazer uma pessoa, animal ou 

qualquer objecto móvel desaparecer de 
uma foto só através da velocidade do 
obturador (f/16 - 1/4s)



Exposição
• É a quantidade de luz que é registrada em

uma fotografia
• Para se conseguir uma exposição correta é

necessário que o balanço dos valores estejam
configurados de maneira correta, equilibrada,
dependendo das condições de luz do assunto.
O "EV(exposure value)" da sua câmara,
serve para corrigir a exposição de uma
imagem. A câmara considera o valor EV 0
como o ideal. No entanto, se você achar que
a foto ficou clara demais, você pode corrigir
isto diminuindo o valor EV para números
negativos. Se você achar que a foto ficou
escura demais, você pode corrigir isto
aumentando o valor EV para números
positivos. Quando você modifica o valor EV, a
câmara muda as suas configurações de
maneira a permitir a entrada de mais luz ou
reduzir a quantidade de luz capturada.



Exemplo
• 1 - Imagine que 1 litro de água precise passar por um cano e chegar até a outra

extremidade do mesmo, com o objetivo de encher um recipiente com
capacidade de 1 litro.

2 – Agora pense o seguinte: Se este cano for grosso (tiver um alto calibre), o 1
litro de água vai passar rapidamente. No entanto, se for um cano fino, como
uma mangueira, vai ser preciso um tempo maior, provavelmente alguns
segundos a mais, para toda a água ir de uma extremidade até a outra.

3- Agora, vamos usar valores para ficar mais fácil. Digamos que no 1° caso, o
do cano grosso, seja necessário 1 segundo para o 1 litro de água passar. No
entanto, no 2° caso, por o cano ser mais fino, digamos que é necessário 5
segundos para o 1 litro passar completamente.

E o que acontece se eu deixar o cano grosso aberto por mais de 1 segundo?
Resposta: Vai passar água demais, o recipiente transborda.
E o que acontece se e deixar o cano fino aberto por menos de 5 segundos?
Reposta: Vai passar pouca água, o recipiente não vai se encher
suficientemente. E vice-versa!



Com a fotografia é a
mesma coisa. Imagine a
água sendo a luz, e o cano
sendo o diafragma de sua
máquina. Se a câmara
receber luz demais, a
imagem vai ficar muito
clara: sobrexposta. Se a
câmara receber luz de
menos, a imagem vai ficar
muito escura: subexposta.



Tempo de exposição
Esta variável define durante quanto tempo o diafragma da 
câmara permanecerá aberto recebendo luz (analogia: 
quanto tempo o cano ficará aberto permitindo a passagem 
de água). Este tempo pode ir desde milésimos de 
segundos até muitos segundos.

Tempo de exposição de 1/50 segundos, a abertura usada foi f22       Exposição de 1/500 segundos e uma abertura de f6.3 



Vamos agora analisar as duas imagens:

Qual a diferença visual?
Na 1ª fotografia a água parece estar a correr, tem um efeito de movimento. Na 2ª 
fotografia a água parece estar parada parece ficar estática e com mais detalhe. 

Qual foi o tempo de exposição? 
Na 1ª foto o sensor ou rolo ficou exposto por 1/50 segundos na segunda ficou 

exposto por 1/500 segundos. Ou seja a 1ª fotografia teve um tempo de exposição 
maior do que a segunda foto. 

Qual foi a abertura? 
Na 1ª foto foi usada uma abertura pequena, a mais pequena possível nesta 

circunstancia, na 2ª foi usada a maior abertura possível nestas circunstancias. 
Que conclusões podemos tirar? 

Descobrimos que além da abertura também é necessário ter em conta o tempo de 
exposição. 

Descobrimos que com o tempo de exposição podemos criar efeitos. 

Se usarmos um tempo de exposição grande numa imagem com algo em 
movimento cria o efeito de "rasto/arrastamento" do objecto, tal como podemos 
confirmar na primeira fotografia. Isto serve para qualquer tipo de objecto em 

movimento. 
Se usarmos um tempo de exposição pequeno numa imagem com objecto ou 

objectos em movimento esses objectos ficam estáticos. Esta característica é usada 
no modo automático de desporto. 



“Lembro que andava com uma caixinha
de fósforo no bolso, por sugestão de um
amigo, e vez por outra fazia desta
caixinha com um furo do meio, uma
espécie de câmara, onde eu olhava para os
objectos. O que me serviu como uma
grande lição: aprender a ver, a compor as
imagens, os planos, entender perspectivas,
texturas, e decidir o que me interessava
numa imagem.”

Eurico Salis



Eurico Salis



Eurico Salis



Eurico Salis



Eurico Salis –
Fazer rastros: Diafragma 22 pouca luz Obturador velocidade 15 O que está parado fica nítido, o que estiver se movendo fica só o rastro
Dica: Utilizar Tripé



A lente de um fotógrafo é o seu
coração.

Quando somos fotografados é
roubado de nós aquele
momento que não volta mais!
O olhar é o simulador de tudo
que somos, principalmente
quando não camuflamos
sentimentos.
... Depoimento orkut

Kéke Barcellos
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