DICAS PROFISSIONAIS

Acima, a pequena profundidade de foco obtida com o uso de uma tele de 650 mm com abertura f/11 em que apenas a borboleta aparece
bem nítida; na página ao lado, uma castanheira de 800 anos captada graças ao uso de uma grande angular de 17 mm com abertura f/7.1

Nunca é tarde para aprender o

beabá da fotografia
Na era digital, muita gente começa a fotografar com câmera DSLR sem ter muita
intimidade com a maioria dos termos técnicos. Confira aqui quais os principais
Por Luiz Claudio Marigo, texto e fotos

A

gratificação imediata do
fotógrafo ao visualizar
suas fotos no monitor da
câmera digital e a revelação
barata dos minilabs, proporcionadas
pelas tecnologias modernas,
popularizaram a fotografia. Milhões
de pessoas estão fazendo bilhões
de fotografias por ano. As modernas
tecnologias também automatizaram
as técnicas para fotografar e não é
preciso para o fotógrafo amador
saber o que é diafragma, velocidade
de obturador ou profundidade de
foco para fazer boas imagens.
34 Fotografe Melhor

Quando comete um erro, tira outra
foto e tenta corrigi-la imediatamente.
Às vezes, até consegue.
Não vejo nenhum mal nessa
situação. Ao contrário. Creio que a
fotografia, ao se democratizar e
massificar, favoreceu uma queda nos
preços de equipamentos e materiais
ao aumentar a produção e o lucro
dos fabricantes. O mesmo processo
aconteceu com os computadores,
nossos modernos laboratórios
fotográficos. No entanto, quando
percebi que alguns fotógrafos
amadores funcionavam assim com

sofisticadas e caras DSLRs Nikon e
Canon, entrei em alerta vermelho. Ao
receber uma mensagem de um
médico, fotógrafo amador há dois
anos, perguntando-me o que
significavam termos como f/2.8, f/4 e
1/60s, 1/250s, e sabendo que um
amigo, autor de ótimas fotos de aves,
também não compreendia muitas
técnicas fotográficas nem as
informações no visor de sua Nikon
D300, decidi escrever esse artigo.
A câmera fotográfica SLR (singlelens reflex) de filme é apenas uma
sofisticada camara obscura, uma
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caixa que protege o filme da
exposição constante à luz, com um
dispositivo para acionar o diafragma
da lente e controlar o funcionamento
do espelho e a duração da abertura
do obturador. Os filmes e a revelação
continham a outra parte da
tecnologia do processo fotográfico.
Já as câmeras digitais são
verdadeiros computadores e a
transferência para o sensor da
câmera do processamento para
gravar a imagem fez com que os
cartões de memória, substituindo
os filmes, se tornassem apenas um
meio para a gravação magnética.
Tecnologicamente, a fotografia
sofreu uma grande mudança, mas
os procedimentos e conceitos
essenciais de sua prática
continuaram mais ou menos os
mesmos – o fotógrafo que migrou
do filme para o digital continua
pensando em distância focal,
velocidade do obturador,
diafragma, profundidade de foco,
luz, perspectiva, conceito,
composição, informação e outros
procedimentos técnicos e
elementos de design e estética.

Acima, ilustração da camara obscura, aparelho que deu origem à câmera fotográfica

CRUZAMENTO DE LUZ
A distância focal de uma objetiva
fotográfica (50 mm, 200 mm,
400 mm etc.) é a distância do centro
ótico da lente, o ponto onde os raios
de luz formadores da imagem
fotográfica se cruzam, até o plano do
filme ou do sensor. O poder de
dobrar a luz para criar uma imagem
focalizada numa superfície é
mostrado pela distância focal de uma
lente. O grande poder das grandes
angulares de dobrar os raios de luz
para produzir uma imagem
focalizada diminui o tamanho da
imagem e a necessidade das
teleobjetivas de maior distância focal
para criar uma imagem em foco
aumenta o tamanho da imagem. As
lentes fixas têm apenas uma
distância focal e os zooms têm
distâncias focais variáveis, como, por
exemplo, 24-70 mm, 70-200 mm ou
200-400 mm. As diferentes distâncias
focais emprestam determinadas
características às lentes, que são
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A distância focal é determinada pelo centro ótico da objetiva, onde os raios de luz se cruzam
(acima), até o plano do filme ou sensor, marcado por um círculo cortado ao meio (abaixo)
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chamadas de grande angular,
normal, meia-tele ou teleobjetiva. A
objetiva chamada de “normal” tem o
ângulo de visão próximo ao da visão
humana (aproximadamente com uma
objetiva de 50 mm).
A posição do filme ou do sensor,
ou melhor, o plano do filme ou do
sensor, é assinalado no corpo das
câmeras por um círculo cortado ao
meio e, claro, fica dentro da câmera,
atrás da lente, do espelho e da
cortina do obturador. A cortina do
obturador protege o filme ou o
sensor de ser continuamente exposto
à luz e só abre quando o fotógrafo
dispara o obturador.
O tempo de duração em que a
cortina do obturador se abre para
expor o filme ou o sensor à luz é
contado em segundos ou frações
(avos) de segundos (4s, 1s, 1/30s,
1/60s, 1/125s, 1/1000s). O obturador
é o mecanismo que controla esse

tempo de exposição do filme ou do
sensor à luz. Chamamos esse
tempo de exposição de velocidade
do obturador, ou simplesmente de
“velocidade”. Numa analogia com o
olho humano, o tempo de exposição
da retina à luz, seria determinado
pelo abrir e fechar dos olhos. A
cortina do obturador seria a
pálpebra dos olhos.

A FUNÇÃO DO DIAFRAGMA
O diafragma é a abertura da
objetiva, formada por um conjunto de
lâminas finas que se abrem e fecham
para determinar a quantidade de luz
que vai chegar ao filme ou ao sensor.
Na analogia com o olho, é o
equivalente à pupila que,
automaticamente, se dilata ou contrai
conforme é exposta a mais ou
menos luz. A retina do olho é
equivalente ao filme ou sensor – a
tela onde se forma a imagem.

Na foto do alto (à esq.), exemplo de
grande profundidade de campo (ou de
foco); acima, de pouca profundidade
de campo; no desenho ao lado, as
diferentes aberturas de diafragma

A abertura máxima de uma lente
é o seu diafragma totalmente aberto.
Isto é: aberto ao máximo. As cifras
2.8, 4, 5.6, 8... são o resultado
matemático da divisão do valor da
distância focal pela abertura máxima
do diafragma. Por exemplo, uma
objetiva de 50 mm com uma abertura
máxima de diafragma de 25 mm tem
diafragma máximo de f/2. Uma
400 mm com uma abertura máxima
de diafragma de 125 mm tem
diafragma máximo de f/4. Por isso, as
teleobjetivas grandes e muito claras
precisam ser tão largas. As
características de uma objetiva são
descritas assim, por exemplo: 500
mm f/4 ou 200 mm f/2.8.
Quem começou a fotografar com
uma câmera digital e nunca usou
uma máquina de filme talvez não
compreenda o fator de corte (crop) e
o problema da sujeira no sensor das
DSLRs, as que trocam de lentes.
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Apesar da abertura f/5.6, há uma grande profundidade de campo na imagem acima, já que a tele de 190 mm foi usada no foco infinito

As câmeras 35 mm analógicas
têm uma máscara de tamanho
24 x 36 cm para determinar as
dimensões da imagem. Quando uma
foto é batida, o diafragma se fecha
até o ponto determinado pelo
fotógrafo (na escala 2.8, 4, 5.6, 8...,
que tem valores intermediários
também, e onde 2.8 é a abertura
máxima), o espelho se levanta e
libera o percurso da luz, a cortina do
obturador se abre e o filme é exposto
à luz para, em sua superfície, se
formar a imagem.
Nessas câmeras, cada nova
imagem é formada em uma parte
nova do filme, que a câmera faz
avançar após cada disparo e
prepara o mecanismo do obturador
para a próxima foto. Assim, se uma
partícula de sujeira cair sobre a
superfície do filme que será
sensibilizada pela luz, essa sujeira
ficará impressa na foto. Mas na
próxima imagem ela desaparecerá
porque o filme avançará e a
superfície a ser exposta será outra
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parte do filme. Nas câmeras
analógicas não existe o problema de
sujeira no filme, como nas câmeras
digitais existe o problema da sujeira
no sensor. Nas câmeras digitais, o
sensor é sempre o mesmo e, por
isso, quando há sujeira ela aparece
em todas as fotos.

A SENSIBILIDADE ISO
Com filme, o fotógrafo deve
utilizar o mesmo ISO (sigla de
International Standard Organization
para a unidade de sensibilidade à luz
usada em filmes e câmeras digitais)
em todas as fotos e revelar por igual.
Nas câmeras digitais ele pode
selecionar um ISO para cada foto, o
que lhe permite imensa flexibilidade
diante de diferentes condições de
iluminação. É o filme que tem maior
ou menor sensibilidade à luz e não
há como mudar essa sensibilidade
na câmera, mas apenas aumentar o
tempo de revelação do filme. Porém,
para revelar um mesmo filme com
dois tempos de revelação diferentes

seria necessário cortar o filme e fazer
duas revelações – procedimento caro
e nada prático.
Nas câmeras digitais, não é o
sensor que é mais ou menos
sensível, mas o software da câmera
que amplifica o sinal captado pelos
fotodiodos sensíveis à luz. O que
chamamos de sensor é, de fato, um
mosaico de pequenos sensores
individuais sensíveis à luz –
fotodiodos – que formarão os pixels
da imagem digital. Assim, mudando
a seleção do ISO na câmera, o
fotógrafo está realmente mudando a
amplificação do sinal elétrico gerado
por cada fotodiodo. Quando
amplifica esse sinal, amplifica
também o ruído. Como se
aumentasse o volume de um antigo
disco long play com chiado.
O fator de crop tem relação com
o tamanho do sensor e com o
tamanho da máscara das câmeras
35 mm, no formato 24 x 36 mm. As
DSLRs full frame têm o sensor no
tamanho 24 x 36mm (ou muito

A objetiva forma
uma imagem redonda,
como se vê ao lado; mas
a câmera registra
apenas uma parte dela
no filme ou no sensor,
conforme mostram as
molduras em vermelho

próximo a isso). Já as câmeras com
fator de corte têm o sensor 1,5 vez
menor (Nikon), ou 1,6 vez menor
(Canon). É como se a máscara da
câmara para determinar o tamanho
da foto no filme fosse menor. Essa
diferença é exatamente o que
chamamos de crop.
Assim, uma imagem no visor de
uma câmera com fator de crop de
1,5x é vista 1,5x maior, isto é, como
se estivesse aumentada nessa
proporção (50%). Por falta de
exatidão, diz-se que uma 200 mm
montada numa câmera com fator de

crop de 1,5x se transforma numa
300 mm (1,5 x 200 mm = 300 mm).
É um engano, pois as características
de profundidade de campo e
perspectiva da lente de 200 mm
permanecem as mesmas e não se
transformam nas de uma 300 mm.
Simplesmente a imagem de uma tele
de 200 mm é cortada (cropped)
pelo menor tamanho do sensor
em relação ao sensor de
24 x 36 mm, full frame.
A imagem formada por uma lente
de superfície redonda também é
redonda, mas o tamanho da imagem

que as câmeras aproveitam tem as
dimensões da máscara da câmera
analógica ou do sensor digital. As
lentes DX da Nikon criam uma
imagem menor que as lentes
tradicionais para câmeras de filme ou
sensor full frame e por isso só podem
ser usadas com sensores menores,
com fator de crop. Se uma câmera
de filme for utilizada com uma lente
DX, produzirá fotos com cantos
escuros, chamados vinhetas, porque
a imagem redonda produzida pela
lente será menor que a máscara do
filme. As câmeras digitais Nikon
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exemplo, e compensa aumentando a
velocidade de 1/125s para 1/250s,
ele mantém a mesma exposição. Se
modifica o ISO da foto de 100 ISO
para 200 ISO, aumentando a
sensibilidade à luz, ele pode manter a
mesma exposição fechando 1 f-stop
ou aumentando a velocidade do
obturador de 1/250s para 1/500s.
Assim, diversas combinações da
velocidade do obturador, diafragma e
ISO são possíveis, mantendo a
mesma entrada de luz para a
exposição do sensor.

QUE COMBINAÇÃO USAR

Objetiva de 62 mm, 1/125s e f/9: somente as borboletas mais distantes não tremeram na foto

full frame automaticamente diminuem
o tamanho útil do sensor para não
produzir as vinhetas. As câmeras full
frame da Canon são incompatíveis
com as lentes EF-S, equivalentes às
objetivas Nikon DX.
Existe uma relação íntima entre a
velocidade do obturador, o diafragma
e o ISO (unidade de sensibilidade
nas câmeras digitais). Uma escala de

velocidades do obturador seria:
8s, 4s, 2s, 1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s,
1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s,
1/1000s, 1/2000s, 1/4000s. Uma
escala de diafragmas inteiros,
chamados f-stops ou pontos de
diafragma, em ordem da maior
abertura para a menor, seria, por
exemplo: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11,
16, 22, 32, 45, 64, 90. A escala de
ISO nas câmeras digitais SLRs é:
100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400... Os valores intermediários
variam em incrementos de 1/3
ou 1/2 ponto, conforme é
selecionado no menu da câmera.
Se o fotógrafo abre um f-stop de
diafragma, de f/11 para f/8, por

Então, como o fotógrafo escolhe
uma dessas combinações de
velocidade, diafragma e ISO? O que
o leva a usar, por exemplo, com
ISO 100, e na mesma situação de
iluminação, uma teleobjetiva com
uma combinação de 1/500s com f/8
para fotografar uma ave e uma
grande angular com 1/60s de
velocidade e f/22 de abertura do
diafragma para uma paisagem?
Para fotografar o pássaro, o
fotógrafo dá prioridade a aumentar o
tamanho da imagem da ave e a
velocidade, para não tremer com seu
movimento, e para a paisagem ele
prioriza o ângulo de visão da grande
angular e sua maior profundidade de
campo ou profundidade de foco –
uma função da abertura do
diafragma – para ter nitidez em todas
as distâncias, em todos os planos.
É fácil entender que uma maior
velocidade de obturação (1/500s),
isto é, uma duração mais curta da
abertura do obturador, pode evitar
que a ave em movimento saia

f 2.8

f 11

Ilustrações (ao lado e acima) mostram por que a abertura influencia a profundidade de foco
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Uma grande angular de 35 mm
assegurou nitidez na nuvem ao
fundo e no reflexo dela na
água, apesar da abertura f/8
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Foi preciso usar um ISO alto (800) para fotografar as capivaras e o gavião-de-anta de dentro de um barco em movimento com uma tele de 650 mm

tremida. Mas é preciso
compreender a relação do
diafragma com a profundidade de
foco e as características das lentes
para entender por que o fotógrafo
usa uma grande angular e um
diafragma bem fechado (f/22) para
fotografar a paisagem e conseguir
nitidez de perto, à média distância e
ao longe. Ou seja, com grande
profundidade de foco.

ÂNGULOS DE VISÃO
As objetivas são classificadas em
grandes angulares, normais, meiasteles e teleobjetivas. As grandes
angulares têm ângulos de visão
maiores (entre 100º e 40º), produzem
imagens dos objetos menores e
maior profundidade de foco que as
lentes normais, com ângulo de visão
equivalente ao da visão humana
(entre 45º e 50º). As meias-teles e
teles têm os menores ângulos de
visão (entre 28º e 2,5º), produzem
imagens dos objetos maiores e
menor profundidade de foco.
Quando os raios de luz
atravessam uma objetiva e criam
uma imagem focalizada numa
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superfície (o filme ou o sensor), cada
ponto no objeto produz um outro
correspondente da imagem
fotográfica. Quando os raios de luz
passam por uma abertura maior,
produzem pontos maiores, e isso faz
com com que a imagem pareça
menos nítida. Apenas os pontos mais
focalizados aparecerão mais nítidos.
Uma abertura de diafragma menor
produzirá pontos menores, mais
nítidos. Os pontos antes ou depois
do plano focalizado aparecerão mais
nítidos também. Isso explica por que
as menores aberturas de diafragma
produzem maior profundidade de
foco e por que o fotógrafo prioriza
uma abertura de diafragma pequena
para fotografar uma paisagem.
As grandes angulares separam
os planos da fotografia enquanto as
teleobjetivas os comprimem. Ao
fotografarmos, usamos essas
características das lentes para criar
efeitos de perspectiva em suas
imagens. Mas, geralmente a escolha
de uma grande angular ou tele se
deve a outros fatores, como a
necessidade de se aproximar de um
assunto ou enquadrar um ângulo

maior de paisagem.
Na prática, além das escolhas
estéticas (composição, luz,
entre outros), do assunto e do
momento de fotografar, é a
compreensão e o uso desses
conceitos técnicos que constituem a
técnica de um fotógrafo. E a teoria,
na prática, é a mesma.
Numa voadeira no norte de Mato
Grosso, às 6h da manhã, comecei a
subir o Rio Cristalino e logo vi, numa
praia, uma família de capivaras com
um gavião-de-anta (Daptrius ater)
catando carrapatos em seu dorso.
A luz era ainda muito fraca e a
corrente forte do rio exigia que o
motor de popa continuasse ligado.
Isso exigia também ISO e velocidade
de obturador altos para fotografar.
Regulei a D3x para ISO 800 e o
diafragma da 400 mm f/2.8 com um
teleconverter de 1,7x (a lente se
transforma em uma 650 mm f/4.8)
com velocidade de obturador de
1/160s e diafragma 6.3 (valores
intermediários com incrementos
de 1/3 de stops).
Escolhi um compromisso entre
não tremer e ganhar alguma

Bando de cujubis fotografado com uma tele de 400 mm com teleconverter de 1,7x: velocidade de 1/640s, abertura f/7.1 e ISO 320

profundidade de campo. Minha lente
tem um dispositivo de redução de
vibração (VR-II), ou estabilização de
imagem. Achei que 1/160s seria
suficiente para não tremer e o
diafragma 1 f-stop fechado daria a
profundidade de campo que fosse
possível. Perdi algumas fotos por
causa de falta de foco ou porque
tremeram, mas também consegui
alguns sucessos.

TROCA DE OBJETIVAS
Rio acima, troquei a tele por um
zoom grande angular 24-70 mm
f/2.8 para fotografar a margem com
o nevoeiro da manhã. Optei por uma
distância focal de 35 mm e 1/640s
de velocidade porque queria chegar
cedo numas corredeiras onde iria
fotografar um grupo de cujubis
comendo numa laje do rio e não
queria atrasar a viagem (precisava
entrar num esconderijo antes de as
aves chegarem). A voadeira ia a alta
velocidade e como o foco era no
infinito, com uma grande angular,
não precisava de um diafragma
muito fechado. Usei f/4 com ISO
400, abrindo o diafragma 1/3 de

stop, além do que o fotômetro
indicava para compensar o céu
muito luminoso.
Fotografei os cujubis com ISO
320, tele de 400 mm com o TC-1,7x,
1/640s de velocidade e diafragma
f/7.1. A longa distância do grupo de
cujubis me autorizava a usar um
diafragma médio e uma velocidade
alta, mas não muito alta porque a
distância relativizava a velocidade de
voo do cujubi. Isso já me garantia
profundidade de foco para mostrar o
grupo inteiro e flagrar o cujubi em
voo com mais folga de foco. Assim,
optei por esse compromisso de ISO,
velocidade e diafragma.
Na volta, com sol alto e calor
forte, pensei nas borboletas da
margem do rio. Na entrada da trilha
da castanheira, encontrei a Rhetus
periander, uma fantástica pequena
borboleta da família Lycaenidae,
sugando sais minerais no solo.
Novamente troquei de lente e com
a tele macro de 200 mm f/4,
fotografei-a com flash eletrônico, com
velocidade 1/60s e f/18, pois a luz do
flash mataria a luz ambiente e eu não
faria uma foto tremida. O que eu

queria era muita profundidade de
foco para fotografar à curta distância
com uma tele de 200 mm.
Numa trilha que começava na
beira do rio, troquei novamente de
lente para fotografar as árvores
gigantes da floresta de terra firme.
Sem espaço para me distanciar
das árvores e querendo mostrar a
magnitude de uma monumental
castanheira, optei pelo zoom
grande angular 17-35 mm f/2.8,
com distância focal de 17 mm,
velocidade de 1/60s, diafragma
f/7.1 e flash eletrônico para
iluminar a parte baixa da árvore,
imersa na escuridão da floresta.
Francisco, meu guia, serviu de
escala para mostrar aquela árvore
de 800 anos. A manhã tinha sido
proveitosa e o conhecimento da
técnica garantiu algumas boas
fotos no ambiente difícil da floresta
amazônica de terra firme.
Ao escrever este artigo,
perguntei-me se amadores sérios,
compreendendo as técnicas básicas
da fotografia, não aumentarão seu
prazer de fotografar e também a
qualidade de suas fotos...
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