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O ESTUDO AVANÇADO DA LUZ
Iluminação
A luz que vemos é apenas uma pequena parte de um espectro de radiações eletromagnéticas. A
região visível do espectro que o olho humano enxerga é a mesma que as emulsões fotográficas
podem captar. A luz visível que se usa na fotografia obedece às mesmas leis físicas que todas as
outras radiações como ondas de rádio, televisão, microondas e etc.
A luz é a matéria-prima da fotografia. Sem boa iluminação não há boa imagem. Pertinência
maior na fotografia não existe. E é condição fundamental o fotógrafo conhecer e saber
interpretar a luz. Até por que suas variações são muitas.
Para falarmos de iluminação com a devida clareza, é necessário explicar um conceito básico: a
temperatura de cor e suas variações nos diversos tipos de luz. É com base nesse conceito que o
fotógrafo escolhe o filme correto para a cena e também os filtros a serem utilizados. Além é
claro, do clima e da estética que deseja dar a fotografia. Mas, calma, o fotógrafo não pensa nisso
de forma tão técnica assim. A física, lógico, ensina. Só que o dia-a-dia faz o fotógrafo perceber as
variações das cores e a temperatura da luz de uma maneira bem mais simples. É só observar os
resultados constantemente. Só que , como provavelmente você ainda não esta praticando, vamos
detalhar um pouco mais essa história.
Todo corpo aquecido emite uma quantidade de radiação eletromagnética. Parte dessa radiação
em uma luz visível. E essa emissão pode ser relacionada com sua temperatura da cor e a
filtragem que deve ser feita em função do filme utilizado.
A temperatura de cor da luz do sol é da ordem de 5700K. As lâmpadas de photoflood (lâmpadas
de luz contínua que tem seus bulbos preenchidos com gases nobres, com uma duração muito
pequena, funcionando entre 2 e 10 horas), têm temperaturas de cor faixa 3400K, portanto são
mais frias do que a luz do sol. Por esse motivo emitem luz mais avermelhada. Mas muitos
modelos dessa lâmpada recebem no seu bulbo um revestimento azul, que as faz emitir luz na
faixa de 5500K, tornando-as uma alternativa para substituir os flashes eletrônicos.
Do ponto de vista da física, luz mais quente é aquela que emite mais azul, enquanto na linguagem
dos fotógrafos, luz mais quente é aquela que cria uma atmosfera mais acolhedora, com emissão
maior na região do vermelho. Já a luz fria é aquela com maior emissão de azul.
Os aparelhos eletrônicos de flash, por sua vez, procuram reproduzir o espectro solar, a luz do dia.
Sua temperatura de cor tem 5500k. Para que o flash funcione corretamente e reproduza com
fidelidade a temperatura de cor, é essencial que seja feita uma manutenção periódica, pois com o
tempo de utilização o equipamento de flash tende a ficar com a luz amarelada, devido ao
desgaste de lâmpada e circuitos internos.
A luz do dia é a fonte de luz mais utilizada na fotografia, principalmente pelos amadores. Esta
fonte é dependente direta das condições meteorológicas. Em um dia de céu azul a temperatura de
cor do céu atinge até 20000K. Por isso mesmo, ao fotografar uma pessoa ou objeto ao ar livre –
que esteja posicionado na sombra, a imagem fotografada tenderá para a cor azul; isso é mais
perceptível em fotografias em cormo, já que nas fotografias feitas em negativo há uma correção
automática por parte do laboratório na hora da ampliação da fotografia. Só para complementar o
raciocínio: em um dia nublado isso não acontece. As nuvens, em dias assim, fazem o papel de um
difusor de luz, bloqueando o azul do céu.
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Ao nascer e no pôr-do-sol temos uma temperatura de cor mais baixa, na ordem de 3200K. Isso
porque a luz do sol atravessa uma camada mais baixa e espessa da atmosfera terrestre. Esses
horários são os ideais para fazermos fotografias com pessoas, pois a luz que incide no
fotografado é baixa. Essa iluminação não provoca sombras indesejadas, nem no rosto nem no
pescoço.
Além disso, a temperatura de cor nesses horários causa um avermelhamento da luz, que dá à foto
um clima quente e agradável. Essa posição do sol também é protagonista de belas fotografias de
paisagens na contraluz. Só que fazer um trabalho profissional nesses horários requer constante
fotometria da cena, pois há uma mudança constante da intensidade de luz.
Outro tipo de iluminação que tem a temperatura de cor na faixa de 3200K a 3400K são as
lâmpadas de filamento de tungstênio (onde uma corrente elétrica circula através deste filamento,
que é um dos metais com maior ponto de fusão).
As lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas frias também são facilmente encontradas nos ambientes
fechados. Escritórios, prédios, fábricas e etc. Essas lâmpadas emitem luz a uma temperatura de
cor na faixa de 7000K. Ao fotografar um ambiente iluminado por este tipo de luz, deve-se usar na
objetiva câmera o filtro de correção FL-D (lilás-bordô-claro) para eliminar o excesso de verde
que é reproduzido na fotografia. Outra técnica para minimizar esse excesso de verde é utilizar
uma luz de flash eletrônico no primeiro plano da fotografia.
Seja qual for a luz, sem a correta interpretação e medição ela pouco significa. O preenchimento,
o contraste e o volume são os responsáveis por todas as expressões que a luz proporciona ao que
quer que seja fotografado. Portanto, olhos atentos na fotometria.
Qualidade e direção da Luz
“Qualidade” é termo empregado para definir a natureza da fonte emissora da luz. Ela pode ser
suave, produzindo sombras tênues, com bordas pouco marcadas – como, por exemplo, a luz
natural em um dia nublado. Ou dura, como a intensa luz do meio-dia, no verão, que produz
sombras densas, com bordas bem definidas. Além disso, a natureza da fonte emissora cria todas
as possíveis variações de luz, produzindo uma infinidade de efeitos intermediários.
A “Direção” da luz é igualmente importante para a forma espacial. Se ela for dirigida em cheio
para a face frontal de um objeto, as informações oferecidas a respeito da forma espacial serão
equivalentes às proporcionadas por uma silhueta do objeto. Isso acontece devido à existência de
sombras dentro do próprio objeto, e caso ele não possua uma superfície refletora, como o vidro
ou metal, haverá um pequeno número de altas-luzes. Assim, sua forma espacial só será revelada
quando o colocarmos numa posição em que seja atingido lateralmente pela fonte emissora de
luz, permitindo, assim, o aparecimento de sombras no interior do seu contorno.
Forma Espacial
Assim, a forma espacial é afetada pela qualidade e pela direção da luz. Se a fonte emitir uma luz
dura, as sombras no interior do objeto serão escuras, com pouco ou nenhum detalhe. A transição
das altas-luzes para a sombra será brusca e, embora o observador comece a distinguir a forma
espacial do objeto, a informação visual será ainda limitada. Entretanto, se jogarmos uma luz
suave do outro lado do objeto, a transição das altas luzes para a sombra, será mais amena. E a
própria sombra menos escura. Neste caso, os detalhes e a forma espacial serão percebidos com
maior facilidade. Normalmente, uma luz dirigida e suave tem mais probabilidade de revelar a
forma espacial do que a luz dura.
As fotografias de paisagens representam uma exceção bastante comum a esse processo, pois
nesse caso a forma espacial é muito menos acentuada do que nos objetos – ou mesmo nas
pessoas. Esse é um dos motivos pelos quais os fotógrafos de paisagens preferem trabalhar no
início da manhã ou no final da tarde quando a luz do sol é intensamente dirigida. Todavia cabe
observar que, quando as ondulações do terreno são muito acentuadas, como acontece com uma
vista montanhosa, o que resulta são áreas de sombras densas, com pouco detalhe.
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Luz Frontal
A direção da luz está baseada na posição da câmera em relação ao
assunto a ser fotografado. A luz que se localiza atrás da objetiva
gera uma iluminação frontal, onde as sombras são reduzidas e a
noção de tridimensionalidade do objeto ou pessoa fica em
segundo plano, tendo como resultado uma imagem “Chapada”.
Contudo, isso permite uma excelente reprodução de cores.

Contraluz
Se a luz está colocada atrás do assunto a ser fotografado,
estaremos numa situação de contraluz. O fotógrafo poderá
regular a exposição para alcançar os detalhes que ficam na
sombra ou, pelo contrário, reduzir o assunto a uma silueta,
privilegiando o fundo em destaque. A iluminação em contraluz é
utilizada ao fotografarmos objetos transparentes, como vidro e
acrílico. Esse tipo de iluminação ressalta as extremidades dos
objetos, realçando as suas formas.
Luz lateral
A iluminação pode ainda ser lateral. Esquerda, direita, tanto faz.
Vale mesmo dizer que esse tipo de luz acentua a noção de volume
e realça a textura do assunto fotografado através das sombras.

Luz criativa
A luz, utilizada como um pincel pelo fotógrafo possibilita
infinitas formas de criação. Dependendo da fonte, da intensidade
e da direção como esta a luz ilumina a cena, objeto ou pessoa,
obtêm-se resultados de diferentes estéticas. Se posicionarmos
apenas uma fonte de luz, lateralmente ao assunto fotografado e
sem nenhum tipo de difusor, teremos como resultado uma luz
dramática, ou uma luz teatral.
Se por outro lado utilizarmos esta mesma fonte de luz, mas posicionando entre a luz e o assunto um
difusor e colocarmos um filtro amarelado, na objetiva ou na fonte de luz, teremos como resultado
uma luz suave, que dará um clima poético à cena. Podemos acentuar este clima utilizando ainda
um filtro difusor na objetiva da câmera, para deixar a cena com um aspecto esfumaçado, sem
muita definição.
Outra possibilidade de iluminarmos uma cena é a utilização de várias fontes de luz, observando a
prioridade de cada uma delas.
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Uma técnica muito utilizada é colocarmos a luz principal de uma forma que ilumine o assunto como
um todo e depois vamos posicionando as luzes de recorte, de enchimento e contraluzes. Ao
utilizarmos várias fontes de luz, é importante prestar atenção nas sombras que vão se formando,
pois elas podem prejudicar a fotografia. Muitas vezes, na tentativa de eliminarmos uma sombra,
colocamos uma luz do lado oposto, o que acaba criando uma outra sombra; nesse caso é melhor
utilizarmos um rebatedor do lado que a sombra está incomodando.
Efeitos de iluminação também podem ser conseguidos utilizando filtros coloridos de gelatina
colocados na frente da fonte de luz, dando cores diversas ao assunto fotografado. Outra maneira de
utilizarmos a iluminação é darmos forma à luz, principalmente a contínua, colocando objetos como
máscaras de papel, metal, isopor na frente da fonte de luz: com isso podemos criar desenhos no
fundo da foto ou manchas no próprio objeto fotografado. Outra possibilidade é condensarmos a luz
através de lupa ou objetos de acrílico, para termos fachos de luz sobre o assunto fotografado.
E qualquer fonte de luz pode servir para uma iluminação criativa. Lanterna, abajur e etc. Ousadia e
experimentação são os melhores caminhos para um resultado diferenciado.

Luz dura
Luz dura é uma luz direta, que incide sobre o assunto fotografado
sem nenhum tipo de material difusor. Essa Luz tem como
característica principal sombras bem definidas. Este Tipo de Luz é
muito utilizado em imagens com características de dramaticidade
ou imagens em que priorizamos a textura do objeto.

Luz difusa
Luz difusa é uma filtrada, que tem por característica a suavidade. É
uma luz geral, que ilumina a cena com uma só intensidade, não
tendo muitos pontos de contraste nem sombras muito definidas.
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CONTROLE / ESTILO DE IMAGEM
Se seleccionar um Estilo Imagem, pode obter efeitos de imagem que correspondem à sua expressão
fotográfica ou ao motivo.
Nos modos da Zona Básica, não pode seleccionar o Estilo Imagem.

Efeitos de Estilo Imagem
S- Standard
A imagem parece viva, nítida e com contornos bem definidos.
Trata-se de um Estilo Imagem de aplicação geral, indicado para a maioria das cenas.
P - Retrato
Para obter tons de pele bonitos. A imagem parece mais suave. Útil para grandes planos de pessoas.
L - Paisagem
Para azuis e verdes vivos e imagens nítidas com contornos bem definidos. Indicado para fotografar
paisagens impressionantes.
N - Neutro
Trata-se de um Estilo Imagem indicado para utilizadores que preferem processar imagens com o
computador. Cores naturais e imagens de tons suaves.
F - Fiel
Trata-se de um Estilo Imagem indicado para utilizadores que preferem processar imagens com o
computador. Quando o motivo é fotografado com uma temperatura de cor de 5200 K, à luz do dia, a
cor é ajustada colorimetricamente de acordo com a cor do motivo. Produz uma imagem mate em tons
suaves.
M - Monocromát.
Cria imagens a preto e branco.
1 - Utilizador 1-3
Pode gravar um estilo básico como [Retrato], [Paisagem], um ficheiro Estilo Imagem, etc., e ajustá-lo
conforme pretendido (p.94). Qualquer Estilo Imagem Definido pelo Utilizador que não tenha sido
especificado apresenta as mesmas definições do Estilo Imagem Standard.
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Símbolos
Os símbolos que aparecem no canto superior direito do ecrã de selecção Estilo Imagem referem-se a
parâmetros como [Nitidez] e [Contraste]. Os valores numéricos indicam as definições de parâmetros
como [Nitidez] e [Contraste] para cada Estilo Imagem.

Personalizar um Estilo Imagem
Pode personalizar um Estilo Imagem, ajustando parâmetros individuais como [Nitidez] e
[Contraste]. Para verificar os resultados, tire fotografias de teste.

Ajuste Monocromático
Para Monocromát., também pode definir [Efeito filtro] e [Efeito de tom] para além de [Nitidez] e
[Contraste].
Se aplicar um efeito de filtro a uma
imagem monocromática, pode dar mais
realce a nuvens brancas ou árvores
verdes.
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Efeito de tom
Ao aplicar um efeito de tom, tem a possibilidade de criar
uma imagem monocromática dessa cor. A imagem pode
adquirir outro impacto. Pode seleccionar as seguintes
opções: [N:Nenhum] [S:Sépia] [B:Azul] [P:Roxo]
[G:Verde].

Tom e Gama Tonal
Denomina-se tom à transição das altas-luzes para a sombra – a gama de cinza compreendida entre
preto e branco. Ao ser usado em uma fotografia, esta gama constitui um recurso de grande efeito,
interferindo não só com a qualidade técnica, como também com a composição, impacto e clima.
Quando se vê apenas a silhueta de um objeto, recortado contra um fundo branco, a imagem será
completamente denominada pela forma plana – porem, a importância dela também será reduzida com
a introdução de tons.
A “escala de cinza” é uma progressão logarítmica de densidades tonais, do branco ao preto, que vai do
0 a 9, sendo cada mudança equivalente a um ponto de diferença na exposição.

A foto abaixo (1) compõe-se principalmente de tons situados na extremidade mais clara da escala, e é
classificada como imagem “em tom maior”. A reprodução escura (foto 2) consiste em tons da
extremidade mais baixa da escala e é considerado uma fotografia “em tom menor”.

Foto 01

Foto 02

Um objeto possui uma aparência colorida porque, ao incidir luz branca (que contêm todas as cores)
sobre ele, ocorre a absorção de algumas delas e só as cores restantes são refletidas, e podem ser vistas.
Os filtros atuam do mesmo modo, permitindo a algumas cores chegar ao filme, enquanto bloqueiam a
passagem de outras.
Um exemplo: talvez seja necessário usar um filtro, para reforçar o contraste entre as nuvens e o céu.
Um filtro amarelo deixaria o céu ligeiramente mais escuro, e um filtro vermelho, muito mais escuro.
Normalmente, um filtro amarelo-claro, outro verde-amarelado, um vermelho ou laranja são o
suficiente para os trabalhos em Preto e Branco. São filtros que apresentam uma reação à cor muito
semelhante à do olho humano, exigindo um mínimo de exposição suplementar.
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Filtros
São discos óticos que devem ser acoplados à frente das objetivas. Tem
por função executar a filtragem dos raios de luz deixando alguns deles
passarem e impedindo outros de chegarem até o filme, este acessório é
utilizado tanto para alterar a imagem que é captada, tornando-a
artificial, como para corrigi-la, tornando-a fiel à realidade.
Um filtro é construído com vidro ou plástico, e tratado das mais
diversas maneiras. Colocado à frente da lente da câmera para alterar a
luz que chega ao filme, possibilita criar os mais diversos efeitos.
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Filtros e Exposição
Como o filtro impede que uma parte da luz atinja o filme, a exposição deve ser aumentada, e
quando mais escuro o filtro, maior a exposição necessária como compensação. A medida do
aumento de exposição denomina-se fator do filtro. Um filtro fator 2, por exemplo, implica uma
duplicação da exposição, e assim: X 2 = 1 pontos; X 3 = 1 1/2 pontos; X 4 = 2 pontos; X 8 = 4
pontos. Os fabricantes desses acessórios geralmente costumam fornecer instruções exatas.

Filtros de correção de cor
Um dia encoberto tem uma luz fria, azulada, e a iluminação artificial tende
para o tom laranja. Os filtros de correção de cor permitem corrigir esses
efeitos facilmente, estando disponíveis em diversas intensidades. Vale à
pena ter, pelo menos, o filtro salmão de aquecimento mais suave (81B) para
os dias nublados. Caso fotografe freqüentemente com luz artificial
incandescente, um filtro 80B será também um acessório indispensável para
tornar as imagens mais reais. O filtro de conversão alaranjado 85 (A ou B) é muito útil para quem
fotografa com filme tipo “tungstênio” com iluminação luz do dia.
Na fotografia em preto e branco o filtro mais útil é o vermelho. Em paisagens, atenua a neblina e
escurece o céu, evidenciando o recorte das nuvens. No retrato de pessoas, disfarça pequenas
imperfeições da pele, ajudando os modelos. Os outros filtros para fotografia monocromática
(verdes, azuis e amarelos) são úteis com menor freqüência, mas o seu funcionamento é muito
simples: tornam mais claros os assuntos da sua cor e mais escuros os assuntos de cores
complementares.
O filtro amarelo é importante em fotografias de paisagens e litoral, o azul é excelente para retratos
em estúdio sob iluminação artificial e o verde é recomendável em fotos de matas e assuntos com
verde-escuro.
Filtro “close up”
São filtros que possibilitam que a objetiva faça macro-fotografias, graduados em +1,+2, +3 e +4,
indicando o grau de ampliação. São mais baratos que os anéis de extensão, porém produzem fotos
de qualidade inferior. É muito importante observar a focalização ao utilizar esse acessório, pois, na
utilização desse filtro, o foco passa a ser muito crítico.
Filtro FL-D
Flitro de correção utilizado para fotografar em ambientes com iluminação de lâmpada
fluorescente, com filme daylight. Ele evita a predominância da cor verde na imagem.
Filtro Skylight
Muito utilizado para a proteção das objetivas, por não necessitar compensação na exposição, além
de melhorar o balanço das cores em ambientes externos. É utilizado também na eliminação de
neblina.
Filtro UV (Ultra Violeta)
Filtro que absorve os raios ultravioletas, tornando os tons levemente nítidos. Esse filtro também é
utilizado para proteção das objetivas.
Filtros ND – Densidade Neutra
O filtro ND (Neutral Density) é usado para diminuir a quantidade de luz que passa pela lente. Ele
possui várias graduações, o que significa a quantidade de luz que ele bloqueia. O ND da marca
Hoya 2X bloqueia um ponto de luz, o 4X bloqueia 2 pontos e o 8X 4 pontos. Mas para que serve
este filtro?
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Vejamos a foto ao lado: ela mostra um rio em que podemos notar o
movimento da água em meio às pedras no primeiro plano. Para
conseguir este efeito usamos uma baixa velocidade de obturador,
no caso da foto 1/4s. É exatamente a baixa velocidade que causa o
efeito, capturando o movimento da água, técnica muito usado por
fotógrafos de natureza em imagens de cachoeiras e rios.
Quando fotografamos em um local com pouca luminosidade,
como o interior de uma floresta, não há problema em conseguir
regular a câmera em baixas velocidades. Quando estamos em um local aberto e com muita
luminosidade, como é o caso da foto ao lado, fica difícil conseguir usar velocidades baixas. Na
cena ao lado a fotometragem feita pela câmera indicou o
uso de
velocidade 1/30s com abertura mínima da lente (f22), usando filme de ISO 100. É ai que entra o
filtro ND. Usando um filtro da Hoya 8X conseguimos "escurecer" a cena em 4 pontos e assim
podemos usar a velocidade de 1/2s e obter o efeito desejado.
O filtro ND também pode ser usado quando se deseja trabalhar com grandes aberturas de
diafragma (f 1,8; f 2) em situações de alta luminosidade. Quando usamos uma teleobjetiva, o uso
de grandes aberturas cria o efeito da baixa profundidade de campo, o que torna a imagem
desfocada no segundo plano, técnica muito usada para fazer retratos. Neste caso o uso do ND
permite que usemos aberturas grandes com uma luminosidade alta.
Por exemplo: fotografando ao ar livre em um dia ensolarado, usando um filme de ISO 400 e com
uma câmera com velocidade máxima de 1/1000s, a abertura seria na casa de f8. Com o ND 8X
acoplado à lente poderíamos abrir a lente para f 2 (menos 4 pontos) e conseguir o efeito causado
pela baixa profundidade de campo.
Filtro PL (Polarizador)
Imprescindível na fotografia de paisagens elimina
reflexos e por conseqüência tonifica as cores. Devem
ser girados até se conseguir atingir o resultado
desejado.
O filtro polarizador tem a propriedade de bloquear a
luz polarizada refletida por superfícies não metálicas,
produzindo efeitos muito interessantes nas imagens
feitas com este acessório. O efeito causado nas fotos
pelo filtro polarizador é um grande aumento no
contraste e na saturação das cores e a eliminação dos
reflexos em superfícies não metálicas, espelhos
d'água ou vidros. Um aumento acentuado na
saturação do azul do céu também é observado com o uso deste filtro.
Você já deve ter visto fotos de paisagens em revistas de turismo em que o céu azul tem um
colorido intenso e profundo, algumas vezes tendendo até para o negro. Um outro efeito
interessante deste filtro é a eliminação dos reflexos. Muito útil quando se precisa fazer uma foto
de uma pessoa através de uma janela envidraçada, ou de objetos de vidro ou superfícies não
metálicas, em que se deseja eliminar a reflexão da luz. Esta é uma técnica muito usada em
fotografias feitas em estúdio de produtos em garrafas de vidro, como bebidas, por exemplo.
O filtro é composto de uma base fixa, com uma rosca que permite que ele seja encaixado na parte
da frente da lente, e um anel móvel. Para polarizar a luz basta ir girando o anel móvel e observar o
efeito da polarização no visor da câmera. Se estiver fotografando uma paisagem, note que à
medida que se vai girando o filtro o céu azul vai aos poucos escurecendo e nota-se um aumento
visível da saturação das cores. Pode-se regular o nível de polarização girando lentamente o anel
até conseguir o efeito desejado na imagem, com um maior ou menor contraste e saturação.
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WB - BALANÇO DE BRANCOS
O balanço de brancos (WB) destina-se a tornar brancas as áreas brancas.
Normalmente, a definição (Auto) permite obter o balanço de brancos correcto. Se
não for possível obter cores de tonalidade natural com a definição, pode seleccionar
o balanço de brancos para corresponder à origem de luz ou pode defini-lo
manualmente ao fotografar um objecto branco.
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Gravar um Estilo Imagem
Pode seleccionar um Estilo Imagem base como, por exemplo, [Retrato] ou
[Paisagem], ajustar os respectivos parâmetros conforme pretendido e gravá-lo em
[Utilizador 1], [Utilizador 2] ou [Utilizador 3]. Pode criar Estilos Imagem cujas
definições de parâmetros como, por exemplo, nitidez e contraste, são diferentes.
Também pode ajustar os parâmetros de um Estilo Imagem gravado na câmara com o
software fornecido.
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COMPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
Um trabalho fotográfico possui vida própria. É, ou deveria ser, justificado por si mesmo. Cada
fotógrafo deve estar consciente da ação de fotografar, que além de "captar imagens", é um registro
de sua opinião sobre as coisas, sobre o mundo. A sua abordagem sobre qualquer tema o define e o
expressa.
Há aqueles que só aplicam a técnica fotográfica e outros que a utilizam como meio, extrapolando o
seu bi-dimensionalismo, expandindo-se no tridimensional da informação e da expressão.
Cabe a nós adequarmos a fotografia aos nossos sentimentos, sensibilidade e criatividade.
A fotografia tem linguagem própria e seus elementos podem ser manipulados pelo estudo e a
pesquisa ou pela própria intuição do fotógrafo.
Temos que saber que o equipamento nos permite que a fotografia aconteça com certa precisão, mas
estes aparatos somente são instrumentos que o fotógrafo utiliza dependendo do seu
posicionamento, conhecimento e vivência da realidade que pretende retratar.
O fotógrafo deve utilizar o plano visual com elementos precisos, como se fosse uma "mala de
viagem", cuja ocupação requer racionalidade e utilidade dos componentes. É a elaboração criativa
destes elementos dentro do quadro visual, que permite a sinterização da idéia na retratação da
realidade.
REGRA DOS TERÇOS

A Razão Áurea nos fornece uma intrigante mistura das duas acepções, já que, embora seja matematicamente definida,
considera-se que revela qualidades agradavelmente harmoniosas”.
Esta proporcionalidade é encontrada na multiplicação da longitude total por 0,618 ou na divisão por 1,618 Exemplo: Num
retângulo de 10X15 cm a proporcionalidade é encontrada da seguinte maneira: na horizontal multiplica-se 15 X 0,618 = 9,
27 = 9,2 (número redondo) e, na vertical, 10 X 0,618 = 6,18 = 6,1 (número redondo).
Na intersecção dessas medidas encontramos o “ponto ouro”.
Se você fizer isso em qualquer retângulo e posicionar essas linhas nessas medidas de baixo para cima e vice-versa e da
direita para esquerda e vice-versa você encontrará quatro pontos, quatro “pontos de ouro” que, medidos com precisão, não
correspondem à “regra dos três terços”, apenas aproximam-se.
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Os elementos da linguagem fotográfica
O estudo dos elementos da linguagem fotográfica interessa não só pela capacidade narrativa desses
elementos, como também pelo seu conteúdo dramático.
Ocorre com todas as formas de comunicação, e, em particular, com as artes, por terem linguagem
própria.
Na fotografia, a linguagem está relacionada às características, aos modos, pelos quais a fotografia
existe. Para chegar a seu objetivo, necessita transpor um complexo processo técnico; e é este
processo a base da linguagem fotográfica. A base técnica da realização da fotografia determina os
elementos da linguagem.
O estudo da linguagem decorre da necessidade de "dizer" alguma coisa e é proveniente de um
processo de experimentação dos recursos colocados à disposição da fotografia pela técnica.
Evidentemente, todo avanço técnico enriquece e modifica a linguagem; como exemplo podemos
notar historicamente, a mudança nos valores dos elementos da linguagem no surgimento da foto
em cores.
Os recursos elementares da base técnica são os filmes e a câmara.Cada chapa do filme possui uma
imagem gravada de uma realidade exterior, obtida através dos controles que a máquina possibilita.
A superfície do filme tem uma dimensão determinada, as objetivas têm determinadas distâncias
focais que modificam a realidade de diferentes formas.
A janela da câmara tem um formato determinado: 18 x 24 mm.24 x 36mm., 6 x 6cm., 4 x 5
polegadas e outros. Vemos que, ao fotografar a realidade, a câmara já realiza determinadas
transformações do real, convertendo-o numa imagem de dimensões determinadas e sujeito a um
certo número de limitações. São estas "limitações" que vão ser elaboradas criativamente como
linguagem fotográfica.

Como principais elementos da linguagem fotográfica temos:
Iluminação (Sombras, luzes)
Cada tipo de foto tem uma iluminação que pode ser dita “a melhor”. A boa
iluminação para uma fotografia de passaporte é muito diferente da ideal
para uma escultura ou para uma propaganda, por exemplo.
A boa iluminação permite que o fotógrafo veja o objeto, focalize e
impressione o filme. Sob este ponto de vista, quanto mais luz melhor: a
focalização torna-se mais fácil, consegue-se usar aberturas menores (e
assim obter maiores profundidades de campo) e velocidades mais altas
(reduzindo o risco de realizar fotos tremidas). A iluminação forte também
favorece o emprego de filme de baixa sensibilidade, que possibilita
ampliações pouco granuladas.
A luz transmite informações relativas a forma, tamanho, cor, textura e profundidade do objeto. Esse
último aspecto é fundamental na fotografia: quando alguém olha para uma cena, cada olho fornece
uma imagem ligeiramente diferente, que o cérebro integra dando uma idéia tridimensional dos dois
componentes bidimensionais superpostos. A pessoa também pode mover a cabeça e avaliar melhor
a profundidade do que vê, percebendo o espaço entre os diversos objetos. Além disso, consegue
concentrar o olhar e obter uma definição detalhada das formas. A câmera fotográfica não faz nada
disso, apenas uma imagem bidimensional da cena. É a iluminação que cumpre tal papel.
A luz confere atmosfera à foto. Pode valorizar ou desvalorizar componentes da cena, bem como
sugerir qualidades mais subjetivas, como pureza, alegria, tristeza e honestidade. Fotos publicitárias
exploram fortemente esse aspecto da iluminação.
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Foco (Foco diferencial, desfoque, profundidade de
campo)
Dentro dos limites técnicos, temos possibilidades de
controlar não só a localização do foco (referência), como
também a quantidade de elementos que ficarão nítidos
(profundidade de campo). Além disso, podemos também
trabalhar com a falta de foco, ou seja, o desfoque.
Podemos enfatizar melhor um elemento da fotografia sobre
os demais, selecionando-o como ponto de maior nitidez
dentro do quadro. A escolha depende do autor, mas a força da mensagem deve muito a esta decisão. É
ela que vai ressaltar certo objeto em detrimento dos outros constantes no enquadramento. A pequena
falta de foco de todos os elementos que compõem a imagem pode servir para a suavização das
informações, a impressão de indecisão, tempo passado, etc; o contrário acontece quando há total
nitidez, que demonstra a rudeza ou brutalidade da realidade, por exemplo.

Movimento (Em maior e em menor grau, estaticidade)
O captar ou não o movimento do sujeito é também uma
escolha do fotógrafo. Às vezes, um objeto é realçado quando
a sua ação é registrada em movimento, ou o movimento é o
principal elemento, portanto deve-se captá-lo. Outras vezes, a
força maior da ação reside na sua estagnação, na visão
estática obtida pelo controle na máquina.

Forma (Espaço)
Forma não é só o contorno; é o modo de o objeto ocupar espaço.
As possibilidades normais da fotografia fornecem aspectos
bidimensionais da imagem; a forma, enquanto aspecto isolado
pode fornecer a sensação tridimensional. A maneira pela qual a
câmara pode fornecer a sensação tridimensional depende de
alguns truques visuais, tais como: a maneira pela qual as
imagens são compostas; os efeitos da perspectiva; a relação
entre os objetos distantes e objetos próximos.

Ângulo (posição da máquina)
A câmara pode ser situada tanto na mesma altura do sujeito, como
também abaixo ou acima dele. Ao fotografarmos com a máquina de
"cima para baixo" (mergulho), ou de "baixo para cima" (contramergulho) temos que nos preocupar com a impressão subjetiva
causada por esta visão.
A máquina na posição de mergulho tende a diminuir o sujeito em
relação ao espectador e pode significar derrota, opressão, submissão,
fraqueza do sujeito; enquanto que o contra-mergulho pode ressaltar
sua grandeza, sua força, seu domínio. Evidentemente estas
colocações vão depender do contexto em que forem usadas.
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Textura (Impressão visual)
A textura fornece a idéia de substância, densidade e tato.
A textura pode ser vista isoladamente. A superfície de um
objeto pode apresentar textura lisa, porosa ou grossa,
dependendo do ângulo, dos cortes, da luz...
A eliminação da textura na fotografia pode causar
impacto, uma vez que é a forma de eliminar aspectos da
realidade, distorcendo-a. A textura é elemento muito
importante para a criação do real dentro da fotografia,
embora possa, também, desvirtuá-lo.
Perspectiva (Linhas e desenhos)
A perspectiva auxilia a indicação da profundidade e da
forma, uma vez que cria a ilusão de espaço
tridimensional. Ela se determina a partir de um ponto de
convergência que centraliza a linha, ou as linhas
principais da fotografia.

Equilíbrio e composição - balanço, arranjo;
Composição é o arranjo visual dos elementos, e o equilíbrio é
produzido pela interação destes componentes visuais.
O equilíbrio independe dos elementos individuais, mas sim
do relativo peso que o fotógrafo dá a cada elemento. Desta
maneira, considera-se que o mais importante para o
equilíbrio é o interesse que determinará a composição dos
outros elementos, tais como: volume, localização, cor,
conceituação. Como todos os outros elementos, o equilíbrio
será conseguido de acordo com os propósitos do fotógrafo,
de evocar ou não estabilidade, conforto, harmonia, etc.
Aberrações (Óticas, químicas, photoshop)
As aberrações podem ser causadas quimicamente, oticamente,
ou mais modernam,ente aos efeitos de softwares como o
photoshop.
Todas as deformações da imagem, que a técnica fotográfica nos
permite usar, têm conotações bastante marcantes. As
deformações, causadas nas proporções das formas dos
elementos da foto, fogem á realidade causando um forte
impacto. Outras aberrações, como a mudança dos tons, das
cores, pode criar um clima de sonho, de "fora do tempo", de
irreal. Todas estas mudanças da realidade provocadas
intencionalmente pelo fotógrafo, têm como objetivo
primordial a alteração do clima de realidade e, portanto, devem
ser muito bem elaboradas.

44

PLANOS DE ENQUADRAMENTO
Quanto ao distanciamento da câmara em relação ao objeto fotografado, levando-se em conta a
organização dos elementos internos do enquadramento, verifica-se que a distinção entre os planos
não é somente uma diferença formal, cada um possui uma capacidade narrativa, um conteúdo
dramático próprio.
É justamente isso que permite que eles formem uma unidade de linguagem, a significação decorre
do uso adequado dos elementos descritivos e/ou dramáticos contidos como possibilidades em cada
plano.
Veremos cada plano, usando a nomenclatura cinematográfica para, didaticamente, facilitar as
definições dos enquadramentos ajudando seu estudo. Os planos se dividem em três grupos
principais: os planos gerais, os médios e os primeiros planos.

Grande Plano Geral (GPG)
O ambiente é o elemento primordial. O sujeito é um elemento
dominado pela situação geográfica. Objetivamente a área do
quadro é preenchida pelo ambiente deixando uma pequena
parcela deste espaço para o sujeito que também o dimensiona.
Seu valor descritivo está na importância da localização
geográfica do sujeito e o seu valor dramático está no
envolvimento, ou esmagamento, do sujeito pelo ambiente.
Pode enfatizar a dominação do ambiente sobre o homem ou,
simbolicamente, a solidão, a pequenez humana.

Plano Geral (PG)
Neste enquadramento, o ambiente ocupa uma menor parte do
quadro: divide, assim, o espaço com o sujeito. Existe aqui uma
integração entre eles. Tem grande valor descritivo, situa a ação
e situa o homem no ambiente em que ocorre a ação. O
dramático advém do tipo de relação existente entre o sujeito e o
ambiente. O PG é necessário para localizar o espaço da ação.

Plano Médio (PM)
É o enquadramento em que o sujeito preenche o quadro - os pés
sobre a linha inferior, a cabeça encostada na parte superior do
quadro, até o enquadramento cuja linha inferior corte o sujeito
na cintura ou logo acima da linha dos joelhos, conhecido como
PA (Plano Americano). Como se vê, os planos não são
rigorosamente
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RETRATOS
O retrato surge cedo na história da fotografia.
A partir do momento em que, em meados do século XIX, os avanços na estrutura química dos suportes fotográficos
permitem tempos de exposição mais curtos, pessoas importantes ou anônimas começaram a ser fotografadas, por
vaidade ou curiosidade, possibilitando uma ilusória imortalidade do fotografado. Quando chega a virada do século, a
fotografia de retratos torna-se uma verdadeira febre, sendo que Paris e Londres foram tomadas por estúdios de
retratistas onde todos, nobres ou plebeus, queriam ser imortalizados, e as “cartes de visite” (pequenos cartões de visita
com a fotografia do portador) fizeram de alguns fotógrafos da época verdadeiros milionários.
Com este início de sucesso, o retrato passa a ser considerado uma das categorias nobres da fotografia, e uma forma
comercialmente importante para tornar viável o mercado da fotografia profissional; ganha-se dinheiro suficiente para
tocar o negócio, a vida familiar e permitir que o fotógrafo se dedique exclusivamente ao seu estúdio, não como uma
atividade secundária, mas sim única.
Esta tradição européia do retrato é trazida ao Brasil no começo do século XX, e logo surgem os estúdios dedicados a
ele, principalmente no Rio de Janeiro. Com o passar das décadas, a fotografia foi se popularizando, ficando mais
accessível a todos, e no final do século XX a imagem, estimulada pela grande mídia, passa a ter importância crescente
na vida das pessoas, e o estúdio de retratos volta a ser bastante procurado.
Mas como ter sucesso e ganhar dinheiro com retratos?
Alguns fatores são fundamentais; o ambiente onde a foto será feita tem que ser agradável e confortável, o fotógrafo tem
que ser comunicativo, simpático e paciente, a iluminação deve favorecer ao fotografado (luz generosa para as
mulheres, luz mais marcante para os homens) e a direção de fotografia deve ser firme mas tranquila e educada,
transmitindo segurança.
Posicionamento do retratado
A forma mais direta de iniciar a sessão sem muitos traumas é saber como
posicionar o fotografado, a pose que valoriza e é conveniente para aquela pessoa.
A primeira dica de pose é nunca posicionar ombros e cabeça frontalmente para a
câmera. Ao eliminar o paralelismo óbvio, a foto ganha dinâmica, movimento. A
famosa pose-documento, totalmente frontal, só serve para quem é muito, muito
magro, pois a tendência é de se formar uma massa muito larga no tronco, tornando
a cabeça desproporcionalmente pequena, desviando assim a atenção do rosto (que
deve ser o principal foco doretrato).
Os ombros devem então sempre estar em ângulo em relação à câmera; quanto
maior o ângulo, mais estreito parece o tronco, e melhor a proporção em relação à
cabeça. Um benefício adicional para as mulheres é a valorização natural do colo
nesta pose.
O mais radical é o ombro a 90°, uma pose típica das capas das revistas de moda e
beleza, mas mesmo passando deste ângulo, com as costas do retratado começando
a aparecer, ainda é possível uma postura sofisticada e interessante. Cuidados
porém devem ser tomados nesta pose de mais de 90°, já que rugas no pescoço
serão inevitáveis se o fotografado estiver com o rosto voltado para a câmera.
Dois truques podem ser usados para minimizar o problema das rugas:
1-) Cobrir as rugas naturalmente com a roupa do fotografado; blusas de gola alta,
echarpes e xales costumam esconder o pescoço e consequentemente as rugas.
2-) Se o retratado tem cabelos mais compridos, uma simples mecha pode ser
desviada para cobrir as rugas mais visíveis no pescoço de uma maneira muito
natural.
Outra dica sobre a postura lateral do tronco é a forma com que o abotoamento da
roupa se apresenta, já que o ângulo mais harmonioso sempre é aquele em que as
casas (que se sobrepõe aos botões) estão em primeiro plano, evitando os
“buracos” no abotoamento e consequentemente formando uma linha mais limpa.
Além do ângulo, a altura relativa dos ombros também deve ser dirigida;
geralmente o ombro mais próximo da câmera parece mais natural se estiver mais
alto que o mais distante; porém, para uma postura de maior dinamismo
principalmente com homens, o ombro mais próximo bem baixo faz com que o
queixo se erga, dando assim um ar de confiança ao fotografado.
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FORMATOS DE ROSTO
Podemos, de uma forma genérica, categorizar os formatos de rosto em seis tipos diferentes. Alguns são mais
fáceis de fotografar, outros nem tanto.
Logo, é fundamental que o fotógrafo analise com cuidado o tipo de rosto da pessoa a ser fotografada, antes
de começar a iluminação, e se prepare para eventuais correções com a ajuda dos ângulos de câmera.
Os segredos estão em determinar corretamente o ângulo da câmera em relação ao tipo de rosto, e caprichar
na iluminação utilizada para enfatizar ou esconder os ângulos menos favoráveis.
Vamos começar com o rosto triangular, que pode ter o seu vértice para cima ou para baixo; o mais comum é
o triangular com o vértice voltado para baixo, ou seja, testa mais larga e afinando em direção ao queixo.
As dicas aqui são:
Não iluminar frontalmente, pois o brilho produzido pela luz acaba destacando a testa, já larga por seu
formato natural; e nunca usar um ângulo de câmera alto, para que a testa não fique em primeiro plano, e,
portanto mais larga ainda.
O ideal, portanto, é uma iluminação lateral suave ou frontal baixa, e câmera no nível do rosto ou abaixo do
queixo.
No rosto triangular com o vértice para cima, ou também conhecido por rosto pêra, o problema é bem
mais difícil; neste caso, uma luz frontal e câmera sempre acima do nível dos olhos da modelo, podem ajudar
a disfarçar o maxilar e queixo grande e enfatizar a testa, que vai aparentar ser um pouco mais larga,
equilibrando o rosto; um corte de cabelo que forme um oval no rosto (um Chanel curto, por exemplo) pode
disfarçar bem o problema.
Em seguida temos o rosto quadrado, normalmente um tipo de face que apresenta a particularidade de ser
excelente para homens (lembra dos clássicos atores norte-americanos?), mas não tão bom para mulheres. O
formato, pesado, tem tendência a masculinizar a mulher, e portanto tudo deve ser feito para que este rosto
pareça mais estreito. Assim como no rosto pêra, primeira providência é com relação ao cabelo, que deve ser
arrumado de forma a cobrir parte das laterais do rosto, afinando naturalmente a face; em seguida, deve-se
fotografar a modelo de modo a que o ângulo do rosto seja o de 3/4 ou 7/8 em relação à câmera, e nunca em
ângulo diretamente frontal. O nível da objetiva (ângulo alto ou baixo) não tem muita influência neste tipo de
rosto, dando maior liberdade ao fotógrafo, mas em geral ter a câmera posicionada ao nível dos olhos do
fotografado traz mais equilíbrio.
O rosto oval, com a sua variante rosto coração (que é quando o cabelo faz um pequeno “V” no alto da testa) é
considerado o rosto ideal, o mais harmônico e fácil de ser fotografado. É o rosto das grandes modelos, da
Gisele Bündchen, por exemplo. Não importa o ângulo da face, não importa a altura da câmera, não importa a
direção da luz, a harmonia sempre está presente. Não tem segredo!

Finalmente o mais difícil de todos: o rosto redondo. Apesar de ser aquele
que apresenta o maior desafio para o fotógrafo, é um formato bastante
comum; índios, povos latino-americanos, orientais, gente da região
amazônica, todos estes tem este tipo de face.
Os cuidados básicos são nunca fotografar este rosto de frente (seguindo as
mesmas regras do rosto quadrado para mulheres), e usar sempre uma
iluminação lateral especial, conhecida profissionalmente por “short
light” (luz curta).
Vou explicar: Luz curta é a luz que incide na face em ângulo de 45°,
iluminando um lado do rosto e deixando o outro na penumbra; o
importante é que o lado menos iluminado é o que estará voltado para a
câmera, criando assim uma área iluminada bastante estreita, disfarçando
a largura do rosto. É a famosa ‘luz Rembrandt” de forma invertida.
Espero que essa pequena introdução seja útil e sirva de base para um
aprofundamento específico no assunto.
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PLANOS DE ENQUADRAMENTO PARA RETRATOS

Um dos grandes temas da fotografia, a figura humana pode ser registrada através de planos clássicos,
com cortes pré-definidos, cada um com seu poder narrativo e psicológico.
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Plano geral
Enquadramento com
abordagem total do sujeito,
geralmente rente as
extremidades do corpo do
modelo. Largamente
utilizado em publicidade e
fotos de moda, quando o
objetivo é divulgar roupas,
calçados e acessórios.

Plano médio
Aborda o sujeito desde a
cintura até a cabeça. Bastante
descritivo para retratos de
perfil profissional e de
estrato social. Para as
mulheres pode valorizar as
linhas da cintura.

Primeiro plano (Portrait)
Retrato com forte influência
da pintura clássica, o portrait
é dimensionado em 1/3 de
espaço para os ombros e 2/3
para a face.

Plano de Detalhe (PD)
O PD isola uma parte do
rosto do sujeito.
Evidentemente, é um plano
de grande impacto pela
ampliação que dá a um
pormenor que, geralmente,
não percebemos com
minúcia. Pode chegar a criar
formas quase abstratas.

Plano americano
Enquadramento clássico do
cinema americano, com
cortes entre os joelhos e a
cintura. Conta a lenda que
foram criados para mostrar a
arma dos mocinhos/cowboys
ou as coxas das vedetes e
deusas do cinema antigo.

Plano médio curto
Popularmente conhecido
como busto, enquadra cabeça
e peito. Bastante usado em
retratos de personalidades,
políticos, etc. Transmite na
fotografia masculina uma
relação de emoção (coração)
e poder (mente). Por realçar
os seios é bastante utilizado
em books femininos, capas
de revista e fotografias de
eventos.
Primeiríssimo plano (close)
Enquadra o sujeito dando
destaque ao seu semblante.
Sua função principal é
registrar a emoção da
fisionomia. O PP isola o
sujeito do ambiente,
portanto, "dirige" a atenção
do espectador.
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FOTOGRAFIA DE RUA

A fotografia de rua capta basicamente o que há de mais comum: os pequenos momentos. Os pormenores do
cotidiano, aqueles a que ninguém dá muita confiança, nem se lembra, muito menos se importa. Uma mulher
pensativa com sua sacola de compras a atravessar a rua, um casal de jovens olhando uma vitrine, amigos que
se encontram nas esquinas. Apenas detalhes. Um desafio: extrair o que há de poético no banal!
Captar, prever, intuir: a fotografia de rua exige do fotógrafo a contemplação, a calma, a paciencia, ao mesmo
tempo que agilidade e presença de espirito.
A naturalidade, a gravidade, a comicidade ou a beleza das coisas, mesmo quando elas não estiverem
evidentes faz a diferença nesta modalidade. Conseguir observar detalhes , captar a particularidade de alguns
lugares, das coisas, das horas. As essências das pessoas, suas vidas em movimento, a história acontecendo
sem pressa, atraves de gestos, nas expressões, nos olhares e nos modos de andar alheios.
A rua proporciona ao fotografo o simples prazer de registrar o ser humano na pratica das atividades mais
comuns - esses pequenos grandes momentos, tão comuns no dia-a-dia mas tão raros nas percepções.
Gostar de pessoas - particularmente de observá-las; é óbvio que torna o trabalho mais agradável e possível
de sucesso. Sentar-se em um banco de praça, ou de um shopping, e ficar o dia todo apenas a observar quem
por ele passa.
Esperar, montar composições, arranjar cenarios; ver sempre tudo enquadrado, como se seus olhos fossem
uma câmara. Então começar a fotografar todas aquelas desatenções, todas as coisas que passam
despercebidas desimportantes.
Aparentemente fácil, mas na prática nem tanto assim, a chamada fotografia de rua, um método um tanto
despretensioso, mas original por causa da espontaneidade das fotos, envolve a relação com desconhecidos,
portanto pode ter momentos de tensão, de mistério e até mesmo de conflito.
Sem composições padronizadas, criar imagens a partir do quase nada. Tudo o que se tem é o que se vê. E é
excitante justamente porque é algo que não podemos controlar, como o movimento, os ângulos ou a luz.
Talvez seja o método em que mais se precisa da velha e boa intuição. Ou devo dizer talento?

49

FOTOGRAFIA DE PAISAGENS
Quem nunca se decepcionou ao ver uma fotografia mediana de um lugar que parecia tão lindo ao vivo? Isso
acontece bastante, principalmente por que a beleza de uma paisagem é muito difícil de ser passada para uma
imagem estática, já que ela envolve muito mais do que apenas o visual bonito. Porém, algumas técnicas
simples podem ajudar na hora de escolher como fazer a fotografia.
O que faz uma fotografia de paisagem se destacar?
Dentre vários fatores que determinam se uma foto é boa ou não, para a fotografia de paisagens existem três
deles que são essenciais: um bom enquadramento, o fator surpresa e um tratamento final que valorize mais a
imagem.
Recortando a paisagem
Um dos principais motivos por que as imagens de paisagem não ficam tão bonitas como quando são vistas
pessoalmente é que, quando recortamos a vista dentro de uma fotografia, limitamos o olhar das pessoas para
uma parte apenas do que estávamos vendo. É por isso que saber escolher bem os pontos de recorte é
essencial.

Lembre-se sempre da regra dos terços quando for fotografar uma paisagem, isso ajuda na hora de escolher o
que fotografar, qual enquadramento fazer e o que deixar de fora. Veja se você quer mostrar mais o céu ou
não, incline a câmera, experimente novos pontos de vista.
Não pense na paisagem como você está vendo, pois na câmera ela ficará bem diferente. Uma dica é observar
a paisagem diretamente no visor, para que se tenha uma ideia mais clara de como o resultado final ficará.
Uma fotografia de paisagem simples não tem muitos atrativos e, por isso, ela deve conter algo que chame a
atenção. O enquadramento ajuda nisso, já que ele indica o que é importante e o que vale a pena ser olhado.
Relembre um pouco da regra dos terços neste artigo e veja como usar as linhas retas e curvas ao seu favor
para enriquecer as suas imagens.
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Uma dica: para saber quanto do céu você vai pegar, leve em conta dois fatores, as nuvens e a proposta. Um
céu com nuvens grandes e aparentes ganha destaque posteriormente na hora da edição final e não deixa a
imagem “lavada”. Porém, em alguns casos, o céu completamente limpo pode ficar bom, dependendo da
proposta. Em uma imagem desértica, por exemplo, ele passa a ideia de infinito, o que pode contribuir com o
propósito da foto.
Surpreenda o olhar
Esse passo é, sem dúvidas, o mais importante. É o elemento surpresa que vai impactar e chamar a atenção de
quem for ver a sua fotografia. Não existe uma lista com objetos e efeitos que você deve usar para causar isso,
mas é só pensar que algo na imagem precisa surpreender.
O seu elemento surpresa pode ser uma iluminação pouco usual, a neblina, uma onda no mar, linhas retas ou
curvas, um objeto ou planta diferenciado, o arranjo das nuvens no céu, uma coloração impactante, um lens
flare etc... Não importa o que for, a atenção precisa ser capturada para que a fotografia se torne chamativa.
Você pode utilizar a regra dos terços e o enquadramento para capturar esse elemento de destaque e deixá-lo
mais visível, além do que, ele não precisa ser nada palpável. O que não pode acontecer é a fotografia ficar
monótona, lavada. Na hora que você está vendo, é possível ver detalhes, árvores interessantes, cores
diferentes, mas a câmera tende na “chapar” isso tudo, esconder os menores detalhes e unificar as cores.

Não quer dizer que você não possa bater uma fotografia simples, mas se a paisagem não possuir muitos
atrativos, tente arrumar isso com o enquadramento e com o ângulo de visão. Outro fator importantíssimo é o
horário. As melhores fotos de paisagem são feitas não quando o sol está alto, mas nos extremos do dia.
Desse modo, acorde cedo, explore o ambiente, caminhe bastante para descobrir os melhores pontos de vista
e algumas surpresas no caminho. É claro que é possível fotografar uma paisagem que você está vendo pela
primeira vez, mas quanto mais familiarizado você estiver com o ambiente, melhor você poderá capturá-lo.
O elemento surpresa do qual nós tanto falamos aqui pode ser, inclusive, uma alteração na profundidade de
campo. Se engana quem acha que fotografias de paisagem precisam ter uma profundidade de campo
enorme.
É claro que isso não é tão perceptível como em uma foto macro, mas é possível brincar com esse efeito, sim.
Mexa manualmente nos valores da abertura do diafragma para desfocar levemente o fundo ou os elementos
mais próximos da foto.
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FOTOGRAFIA NOTURNA
Fotografias noturnas são encantadoras. O registro fotográfico de uma paisagem durante a noite é um
desafio, sem dúvidas, mas com o conhecimento técnico é possível conseguir excelentes resultados.
A seguir, apresentamos importantes dicas para realizar fotos noturnas com qualidade.
1 – Tripé sempre. É possível sim, se você for mão-firme realizar uma paisagem com pouca luz, segurando a
câmera na mão., mas isto implicará no uso de sensibilidades altas, o que inevitavelmente causará perda de
qualidade em definição, contraste, poder de ampliação, etc. Com a utilização de um tripé, que manterá a
câmera firme (por isso é importante que ele seja relativamente pesado) durante toda a exposição, a
qualidade será relevante em todos os sentidos.
2 – Controle remoto da câmera. Mesmo que a sua câmera esteja firme e forte em cima de um tripé, nada
disso adianta se durante o apertar do disparador, você causar trepidações. A foto ficará um pouco tremida,
ainda que quase imperceptível no live-view. O resultado pode ser muito melhor se você utilizar um controle
remoto para acionar o obturador, assim você evitará o contato direto com a câmera.

3 – Desligue o estabilizador de imagem. Ao fotografar no tripé, a função IS (estabilizador) fica confusa,
pois a câmera já estará 100% imóvel. O resultado, com o estabilizador ligado, pode ser justamente o oposto.
O IS (Canon) ouo VR (sistema de estabilização de imagem da Nikon) devem ser desligados qunado se faz
uso do tripé.

4 – Pequenas aberturas e foco infinito. Em fotografia de paisagens de modo geral, essa dica se aplica
muito bem. Em fotografias noturnas, as pequenas aberturas de diafragma aumentam a profundidade de
campo, o que por consequência exigem maiores tempos de exposição, provocando estrelinhas nos pontos
de luz e borrões em faróis de carros ou outros veículos.
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5 - ISO baixo e longa exposição. Não existe nenhum motivo para que a exposição tenha que ser rápida se
estamos estabilizados sobre o tripé. Assim, mesmo com pouco luz, não há necessidade de ISO alto, se
poderemos utilizar longas exposições.
Usar o menor ISO disponível, normalmente o 100, proporcionará o máximo de nitidez nas fotos. A longa
exposição (que nesse caso será regra, conseqüente do ISO baixo) traz efeitos de movimento borrado..
Por ultimo, mas não menos importante…
6 – Nem pensar em usar configurações automáticas. As câmeras nãosão tão inteligente assim, para saber
o que você pretende registrar. O mais provável é que ela dispare o flash, aumente o ISO e consiga um
resultado que certamente não é o que você espera.
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Utilizando FLASH
O flash fotográfico pode ser definido como um sol portátil, ou um "sol de bolso". Isso porque, reproduzindo
a luz do dia em seus disparos, viabiliza fotos antes impossíveis, ou por não existir a luz, ou onde esta era
tênue demais.
Contudo, é preciso não utilizá-lo abusiva ou apelativamente, em qualquer ocasião. Em shows ou
espetáculos artísticos realizados em teatros, por exemplo, será mais adequado o emprego de filmes
sensíveis.
Talvez a utilização do flash seja a mais complicada operação dentro de toda a técnica fotográfica. Digamos
que o flash é um equipamento "melindroso", que costuma deixar decepcionados até mesmo fotógrafos
profissionais.
Porém, observados certos cuidados e colocados em prática conhecimentos técnicos, podemos, certamente,
atingir resultados satisfatórios ou até mesmo de alto nível.
Além dos estúdios, o flash deve ser importante ferramenta do fotógrafo que trabalha em reportagens de
eventos. Não é preciso dizer que qualidade exige o emprego de equipamento profissional.
Sincronismo de velocidade e diafragma.
O aproveitamento adequado do flash como fonte luminosa auxiliar, quando não existe condições ideais de
luz para fotografar, depende de uma sincronização entre o relâmpago e o tempo que o obturador permanece
aberto, isto é, da velocidade. Em todas as câmeras a velocidade ideal do obturador está assinalada
claramente na escala geral com um traço vermelho, um X ou um ícone em forma de raio, etc.
Nas câmeras eletrônicas modernas o sincronismo entre o relâmpago do flash e a velocidade do obturador é
obtido com velocidades bastante altas. Devido a movimentação lateral do obturador de cortina,
velocidades altas (250, por exemplo) provocam a iluminação de apenas parte do fotograma, já que neste
caso o obturador é mais rápido que o relâmpago. Se o obturador for do tipo íris, que se movimentam a partir
do centro, velocidades mais altas do obturador também darão bons resultados. O importante é nunca
exceder a velocidade máxima de sincronismo do equipamento em uso.
Existem dois pontos de encaixe: em uma tomada no corpo da máquina para o fio do flash cuja finalidade é
estabelecer o sincronismo, ou diretamente sobre a máquina, no que chamamos sapata de flash.
Quando utilizamos o flash não mais fazemos a fotometria. Fixamos o ISO e a velocidade de sincronismo.
Fica faltando apenas a abertura do diafragma, que será encontrada através da seguinte fórmula:
f=

n.º guia (potência do flash)
distância do flash ao modelo

Todo flash tem uma tabela, onde, para varias circunstâncias de ISO e distâncias, estarão prontos os
resultados.
Exemplo:
ISO1m2m3m4m5m6m50f8F5.6f4f2,8f2f1.8100f11f8f5.6f4f2.8f2200f16f11f8f5.6f4f2.8400f22f16f11f8f5.6f4

Na tabela de exemplo, uma distância de 4m corresponde à abertura f4, se o filme for ISO 100. Com o mesmo
filme, mas a uma distância de 2m a abertura será f8. Convém lembrar que essas tabelas variam com o tipo de
flash e sua potência, mas o princípio será sempre o mesmo.
Agora vejamos esta outra tabela:
ISO1m2m3m4m5m6m50f8F5.6f4f2,8f2f1.8100f11f8f5.6f4f2.8f2200f16f11f8f5.6f4f2.8400f22f16f11f8f5.6f4

Podemos ver que existem duas colunas, cada representada por um tom de cinza. Trata-se da referência para
usarmos o flash no sistema automático, quando um sensor entrará em atividade. Assim, devemos ajustar no
lugar adequado o sensor que queremos utilizar.
Exemplo:
Escolhe-se a coluna em tom cinza escuro, meu flash alcançará 4m e, com filme ISO 200 devo fixar a
abertura em f 5.6. Posso então, fotografar dentro destes 4m, sem me preocupar com distância, pois o sensor
determinará a descarga necessária de luz. Quanto mais me aproximo do modelo menos potência ele
descarregará. Por outro lado, se me afasto o disparo será mais forte.
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Outro exemplo:
Se a escolha for à coluna em tom cinza claro, com ISO 100, devo fixar f 2.8, e alcançarei até 5m.
O Flash Eletrônico com TTL
O modo TTL é o usado em câmeras eletrônicas, sejam em flashes incorporados ou externos acoplados às
“sapatas”. No caso dos externos, são flashes de alta precisão. Contam com alta tecnologia eletrônica,
oferecem alta precisão na exposição e muita agilidade operacional.
A sigla TTL vem do inglês e significa Trougth The Lens, isto é, através da lente. A medição da luz será
realizada através da objetiva, impressionando sensores que indicarão a luz necessária para a iluminação das
cenas, determinando a duração e potência do reflexo para a exposição adequada. Dito em outras palavras,
quando o reflexo atinge a potência necessária para conseguir a exposição adequada, o microprocessador
corta o reflexo.
Os pólos de contato entre objetiva e flash operam em comunicação integrada onde a abertura do diafragma,
a distância focal da lente e o foco serão detectados pelo flash e determinarão a descarga necessária à
exposição ideal.
São flashes que permitem técnicas de rebatimento através da movimentação da parte superior, contam com
difusores e rebatedores de luz, compensação de potência, entre outros recursos, permitindo técnicas e
criatividades, tais como: Frontal, rebatimento para o teto, lateral, para trás, flash de relevo, de
preenchimento, de segunda cortina, de sincronismo lento, pontual, estroboscópico e etc.
Outra vantagem oferecida pelo sistema de flash TTL, é a possibilidade de utilização de filtros (estes
reduzem a transmissão de luz) sem a necessidade de cálculo para compensação. Em outros sistemas seria
necessário realizar o cálculo da perda de luz.
Dicas úteis utilizando flashes.
O flash não traz para o fotógrafo uma variedade de iluminação. Sua luz é muito característica, por isso,
sempre que possível, evite o flash, pois ele "matará" qualquer clima de luz que existir na cena. A utilização
de flashes em fotos dinâmicas é recomendado, pois a técnica do flash é mais rápida que a fotometria em
luzes continuas.
Para quem quer entrar no ramo de foto jornalismo ou de eventos, é recomendado o uso das câmeras
eletrônicas, devido à sua tecnologia, e flashes dedicados com TTL.
Quando se usa esse tipo de flash, o manuseio da câmera fica mais ágil pois o fotógrafo pode operar a câmera
nos modos manual e semi-automáticos e o flash no modo TTL.
Uma característica do flash é de sempre iluminar o primeiro plano é os demais ficarem muito escuros. A dica
é a de operar a câmera no modo de prioridade de obturador, abaixando a velocidade de sincronismo (1/30 ou
1/20) e utilizar filmes de ISO 400 para que o primeiro plano não "estoure" e os planos de trás apareçam sem
que a velocidade esteja muito baixa evitando o tremido.
O Flash também ajuda evitar o contraluz e eliminar as dominantes das lâmpadas, pois sua calibragem é de
5500K.
Evite jogar o flash direto a não ser que sua cena seja um plano geral, a luz rebatida ou difusa é mais suave e
detalhista dando um clima de luz mais natural.
Observe sempre o fundo das fotos: os fundos escuros não dão o recorte no cabelo das pessoas enquanto que
os fundos brilhantes refletem o flash podendo dar uma mancha de luz prejudicando a imagem, nesse caso de
preferência a enquadramentos mais laterais.
Em eventos e festas que tenha luzes coloridas na pista de dança, para que o flash não tire esse clima use o
efeito de luz mista, coloque a velocidade bem lenta e se possível o modo Rear que dispara o flash depois do
tempo do obturador.
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