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O que é fotografia 

•  Segundo o fotógrafo Philip Greenspan 
fotografia é técnicamente: “A gravação de 
raios de luz” 

•  Não adianta apenas vontade de registrar um 
momento. É necessária uma “colaboração” 
da luz. 



A luz 



A luz 



Características da luz 

•  As imagens que vemos são o resultado da 
luz refletida nos objetos 

•  Diferentes fontes produzem luz com 
diferentes características: 
– Cor 
–  Itensidade 
– Sombra 



Sol e chuva 



Incandescente 



Luzes da rua 



Flash 



Capturando a luz 

•  Fotografar é tentar registrar uma imagem (formada 
por raios de luz) de um determinado instante. 

•  Para registrar essa luz, a câmera deve ser 
posicionada e preparada de forma a produzir o 
resultado desejado. 

•  Sistemas automaticos não podem prever todas as 
situações e, geralmente, o resultado fica pior que 
uma foto bem pensada. 



Dicas (Dia) 

•  Melhores horários: de manhã bem cedo e ao pôr 
do Sol. 

•  Em um dia de sol forte a luz é muito agressiva e 
produz sombras muito pronunciadas. 

•  Um dia nublado faz sombras mais sutis, porém as 
cores não são tão intensas, além de causar um 
pouco de subexposição. 

•  Se você não pode mudar a posição ou esperar um 
melhor horário, use o flash para diminuir as 
sombras. 



Luz do dia (errado) 



Luz do dia (certo) 



Sombra 



Sombra 



Pôr do sol 



Nublado com flash 



Neblina (5 segundos) 



Dicas (Noite) 

•  Procurar uma posição onde os objetos (pessoas) 
estejam iluminadas por luz ambiente 

•  Use um tempo de exposição maior ou maior 
sensibilidade (ISO >= 200) 

•  Muito cuidado com o flash que provoca os 
defeitos: “Animal na pista”, “Baleia branca”,  
“Buraco negro”, “Olho vermelho” e “Mullet”. 



Flash 
Animal na pista e baleia branca 



Flash 
Buraco negro e olho vermelho 



Flash (Mullet) 



Flash (Sombra) 



Flash (Correto) 



Sem flash 



Sem flash (30 segundos) 
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Lentes 

•  Uma “lente” de máquina fotográfica é na 
verdade um conjunto de lentes montados em 
frente da câmera para projetar uma imagem 
sobre um filme. 

•  Podem ser feitas de vidro ou plástico. 
•  Uma boa lente pode elevar bastante o preço 

de uma câmera, mas os resultados falam por 
si. 



Distância focal 

•  É a distância entre a lente e o principal ponto focal 
(onde raios de luz se cruzam). 

•  Quanto maior for a distância focal da lente, maior 
será a ampliação obtida e menor o campo de visão 
(exceto para lentes com deformação, como uma 
grande angular). 

•  Lentes com zoom possuem distancia focal variável 
através da movimentação de componentes. 



Abertura 

•  Diâmetro do diafragma que controla a entrada de 
luz, informado como uma razão em relação à 
distância focal: f1.8, f2.8, f3.2, f8, f11. 

•  Quanto menor o número, maior a abertura, o que 
permite uma maior passagem de luz. 

•  Lentes que podem trabalhar com um número “f” 
baixo, são chamadas rápidas porque deixam entrar 
muita luz e podem operar com tempos de 
exposição bem curtos. 



Abertura 



Profundidade de campo 

•  É a região à frente e atrás do “plano de 
foco” (objeto que está em foco perfeito) que 
não fica muito desfocada. 



Profundidade de campo 

•  A profundidade de campo é proporcional 
aos seguintes fatores: 
– Distância do objeto – diretamente 
– Distância focal da lente – inversamente 
– Abertura – inversamente 
– Tamanho do filme (ccd) - inversamente 



Profundidade de campo 



Bokeh 



Aberrações ópticas 

•  Lentes não projetam imagens perfeitas. 
•  Uma bom conjunto de lentes é projetado e 

manufaturado para minimizar esses efeitos óticos 
indesejados. 

•  Os principais defeitos são: 
–  Distorção esférica: provocados porque o formato 

esférico não é o ideal, mas é o mais barato de se 
fabricar; 

–  Distorção cromática: provocado pela dispersão ótica do 
material da lente. 



Distorção esférica 



Distorção cromática 



Obturador 

•  É a parte da câmera que controla o 
momento que a luz começa e para de ser 
registrada no filme. 

•  É aberto quando pressionamos o botão de 
foto. 

•  É fechado após um determinado tempo de 
exposição. 



Tempo de exposição 

•  Máquinas automáticas não permitem o controle do 
tempo de exposição. 

•  Quanto maior o tempo de exposição, mais luz 
entra. 

•  Um maior tempo de abertura pode permitir uma 
boa foto de objetos pouco iluminados. 

•  Dificulta fotos de objetos em movimento ou 
mesmo fotos estáticas sem o uso de um apoio 
(tripé) 



Tempo de exposição 



Filmes 

•  Luz, ótica e lentes influem sobre o que é 
projetado no filme fotográfico. 

•  As características do filme definem “como” 
ele vai capturar aquilo que está projetado. 

•  Diferentes filmes capturam cores mais ou 
menos vivas, melhor contraste, nitidez etc. 

•  Sensibilidade de um filme: ISOs 50, 100, 
200, 400, 800, 1600 e 3200. 



Filmes 



ISO 50 vs. 800 



Flash 

•  Lâmpada estroboscópica de alta velocidade 
(MIT) permite iluminação intensa por 
breves momentos com baixo consumo de 
energia. 

•  Extremamente útil. 
•  Entretanto, costuma arruinar uma fotografia 

se não for bem usado. 



Dicas (flash) 

•  Use também durante o dia em fotos contra o 
Sol ou quando houver sombras indesejadas. 

•  Quanto mais distante o flash estiver da lente 
menor o efeito “olho vermelho”. 

•  Defletores de flash para o teto obtém ótimos 
resultados. Desde que o teto seja baixo e 
claro. 



Tipos de câmera 

•  Compacta 
– Também conhecidas como point & shot 

•  SLR 
– Single lens reflex 
–  “Profissionais” mais caras 

•  Médio e Largo formato 
– Sistema muito simples 
– Altíssima definição 



Câmera compacta 



Câmera reflex 



Câmera reflex 



Médio e largo formato 



Médio formato 



A câmera digital 

•  Representação digital de imagens 
•  O CCD 
•  Processamento interno 
•  Efeitos 
•  Lentes 
•  Modos ISO 
•  Concluíndo 



Representação digital de imagens 

•  Uma imagem é uma matriz de PIXELS. 
•  Um pixel (picture element) representa um 

único ponto na imagem. 
•  Para representar imagens de mesmo 

tamanho, matrizes de diferentes números de 
pixel produzem resultados com diferentes 
resoluções. 

•  Entretanto, resolução não é tudo. 



Matriz de pixels 



Cores 

•  Nós enxergamos ondas eletromagneticas 
com comprimento entre 380 nm e 780 nm 



Combinação de cores 

•  Nosso olhos combinam cores quando mais 
de um comprimento de onda está presente 



Codificação RGB 

•  Usamos o fato que nossos olhos combinam 
cores para codificá-las digitalmente. 

•  A forma mais comum de fazer isso é usando 
as cores aditivas: Red Green Blue. 

•  Profundidade de cor descreve quantos bits 
são usados para codificar cada pixel. 
–  24 bits (8 para cada cor) são suficientes para 

fotorealismo. 



Calibragem 

•  Dispositivos diferentes apresentam uma data cor 
digital (ex: 125R 87G 38B) de forma (levemente) 
diferente 
– Pior ainda, cada dispositivo tem seu espaço de cor 

•  Teoricamente, pode-se calibrar os dispositivos de 
forma que certas aplicações possam fazer 
casamento de cor 

•  Infelizmente calibragem requer hardware 
especializado 
– Embora possa ser aproximada por software 

•  Evite monitores LCD 



Compressão de imagens 

•  Imagens fotorealisticas de alta resolução são muito 
grandes 

•  Compressão sem perda: TIFF ou RAW 
•  Compressão com perda: JPEG 

–  Útil para Internet e câmeras digitais 
–  Use qualidade 9 (de 0 a 10) 
–  Evite durante o processamento de imagens 

•  Mapeamento de cores: GIF 
–  Execelente para desenhos e logos 
–  Evite para imagens 



Impressão 

•  A combinação de cores aditivas gera branco 
– Perfeito para o monitor (que é preto) 

•  Para imprimir em papel (que é branco), precisamos 
subtrair cores 
– Cyan é o oposto de Red 
– Yellow é o oposto de Blue 
– Magenta é o oposto de Green 
– Acrecentamos Black para obter um preto mais profundo 
– Este é o espaço CYMK 



CYMK 

•  O maperado do monitor (RGB, cor projetada) para o 
papel (CYMK, cor refletica) não é perfeito. 

•  Considere a necessidade de calcular o valor do preto. 



O CCD 

•  Tipo de sensor mais usado 
em câmeras digitais. 

•  É composto por uma matriz 
de sensores de intensidade de 
luz. 

•  Para capturar as cores são 
instalados filtros sobre cada 
sensor individual. 

•  Após a captura, cada grupo 
de 4 sensores forma um 
PIXEL. 



O CCD 



Compondo a imagem 



Falhas 



Modo RAW 

•  A câmera faz diversos ajustes nessa composição 
que não podem ser desfeitos. 
–  Um deles é a compensação de exposição (+ ou - EV) 
–  Redução de profundidade de 36 bits para 24 bits 

•  Câmeras mais caras podem salvar as imagens no 
formato RAW. 

•  Isso permite que se aplique a composição da 
imagem posteriormente em um PC até se obter o 
resultado desejado. 



Outros tipos de sensor 



Processamento interno 

•  Vimos que a formação da imagem oriúnda 
de um CCD envolve processamento. 

•  Diferentes câmeras possuem processadores 
diferentes que “criam” imagens diferentes. 
– A qualidade da imagem das Canon! 
– As cores vivas das Kodak! 

•  A duração do processamento é MUITO 
importante! 



O Momento Decisivo 



Efeitos 

•  Além de montar a imagem obtida pelo 
CCD, o processador interno de uma câmera 
pode adicionar alguns efeitos: 
– Preto & Branco 
– Sepia 
– Cores vivas 

•  Lembre-se que fazer esses ajustes no 
computador pode ser melhor. 



Efeitos 



Lentes (diferenças) 

•  Tamanho reduzido do CCD 
–  Funciona como se você cortasse apenas 

uma porção da foto e ampliasse. 
–  Diminui o campo de visão 

•  Distâncias focais bem menores tem 
mesma aparência que maiores em filme 
35mm. 
–  É mais barato manufaturar lentes pequenas 

para máquinas compactas 
–  Maior profundidade de campo (bom e 

ruim). 



Modos ISO 

•  CCDs têm sensibilidade fixa. 
•  Para simular os modos ISO de um filme o valor de 

intensidade obtido para cada PIXEL é 
multiplicado por um fator numérico. 

•  Por existir “ruído” nos circuitos de um CCD, 
aumentando a equivalência ISO também obtemos 
imagens com mais “sujeira”. 



Concluindo 

•  Fotografia digital é “igual” a fotografia com 
filme. 
– Projetar imagens através de lentes em um 

objeto que captura raios de luz (filme e CCD) 
– As mesmas variáveis influenciam o resultado 
– As peculiaridades digitais se resumem à 

qualidade do CCD e do processador interno. 



Edição digital 

•  Softwares 
•  Corrigindo iluminação 
•  Mascarando pequenas falhas 
•  Efeitos 
•  Impressão 


