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Fotografe Melhor Já! 
 

Bem vindo ao e-book digital Fotografe Melhor Já! 

Meu intuito é que você comece a tirar melhores fotografias 

imediatamente, aplicando as técnicas e dicas práticas que vou ensinar. 

Tudo de uma forma direta e dinâmica, sem passar por toda a teoria que 

existe por trás da história da fotografia e dos equipamentos. 

 

Adotarei aqui que você já tenha uma câmera digital ou um celular e que 

você faça suas fotos no modo automático. Sim, não há problema algum 

quanto a isso. A maioria das pessoas que quer apenas registrar seus 

momentos usa esse modo. Por ser prático e por não ser preciso ficar 

configurando ISO (sensibilidade do sensor), abertura de diafragma, tempo 

de exposição, etc. 

Hoje em dia é praticamente impossível encontrar alguém que não faça uso 

do celular para tirar uma foto. Então saiba desde já que é possível tirar 

grandes fotos fazendo uso dele. Claro que tem suas limitações se 

comparado a uma câmera, mas isso não é desculpa pra que você não faça 

uma boa foto. 

Vamos lá então... 

– Câmeras e celulares. 

Dentro da limitação de cada um é possível fotografar de maneira 

semelhante com ambos. 

As câmeras levam vantagem, pois muitas têm configurações que não 

estão disponíveis em celulares. Mas grande parte das pessoas quer tirar 

fotos e querem que elas fiquem boas, sem ter que se preocupar para que 

serve cada função. 

http://eder-tuffic.wix.com/eder-tuffic


http://eder-tuffic.wix.com/eder-tuffic 
 

Algo legal a se preocupar ao comprar sua câmera é o Zoom. Opte por uma 

com zoom óptico. Hoje em dia as câmeras já vêm com fator de aumento 

grande, como 16x, 20x. 

E o zoom digital?  

Esse só dever ser usado num caso extremo, acredite. O zoom digital 

aproxima a imagem através do software da câmera/celular, por isso há 

grande perda de qualidade da imagem. Se você já usou, sabe do que 

estou falando. Se não usou, faça o teste. 

O ideal é o zoom óptico, no qual a aproximação da imagem é feita através 

do conjunto de lentes da câmera/celular (ainda são poucas as opções de 

celulares com zoom óptico no mercado). 

Resumo das configurações básicas que é importante você saber: 

O foco 

O foco é um fator muito importante e que muitos às vezes não se 

atentam no momento de clicar. 

Seu equipamento precisa de um tempo para focar o objeto a sua frente. O 

ideal é que você aponte para o rosto de uma pessoa, por exemplo, espere 

o foco ser feito (através dos indicadores no visor) e então faça o clique. 

 

Balanço de brancos (White Balance - WB) 

O balanço de brancos é responsável pelo equilíbrio das cores em sua 

fotografia. Portanto nas configurações deixe como Automático e seu 

equipamento se encarregará de fazer esse equilíbrio. 

 

ISO (Sensibilidade do sensor) 

Quanto menor o valor do ISO mais nítida será sua imagem, porém mais 

luz será preciso para registrar uma imagem. Deixe isso por conta de seu 

equipamento também. Nas configurações deixe como Automático e ele 

fará a escolha por você. 
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Quantos mega pixels deve ter minha câmera/celular?  

Saiba que para você imprimir uma foto de 10x15 (padrão mais usado) 

uma câmera com 2.1 MP (mega pixel) já é o suficiente. Então não se iluda 

com propagandas que querem te empurrar câmeras com grandes 

quantidades de MP. (Ok, quase ninguém mais imprime fotos hoje em dia) 

Veja: 

RESOLUÇÃO PARA IMPRIMIR 

10 x 15 cm 
1800 x 

1200 
2,1  

13 x 18 cm 
2100 x 

1500 
3,2 
 

15 x 21 cm 
2500 x 

1800 
4,5 
 

20 x 30 cm 
3600 x 

2400 
8,6 
 

Tamanho Pixels MP 
 

 

 

– Luz  

Sem Luz não existe fotografia. A luz refletida da cena cria uma imagem. 

Então se a luz existente no local não for suficiente, você vai precisar de 

uma ajuda. Essa ajuda vem através do flash da câmera/celular. 

Porém as mais belas fotos são obtidas através da luz natural. O flash pode 

trazer grande ajuda, mas também pode causar alguns efeitos indesejados, 

como as sombras, por exemplo. 

Sabendo disso sempre que possível fotografe com luz natural. Suas fotos 

terão uma aparência mais suave e agradável. 

Um fator muito importante sobre a Luz é o horário que você deve utilizar 

para que suas fotos ganhem mais vida, mais cores, sejam mais vibrantes e 

encham os olhos de quem as vê. 
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Os melhores horários para se fotografar são entre 7:00h as 10:00h e a 

partir das  16:00h. 

Isso por que nesses horários a luz do sol não estará em todo seu 

potencial, o que suaviza as sombras e ressaltam as cores. 

Mas eu não posso fotografar fora desses horários? Claro que pode, mas 

tenha em mente que suas fotos não terão a mesma qualidade, pois a luz 

do sol estará mais forte o que ocasiona cores mais lavadas as fotos. *Cores 

lavadas é o termo usado quando as cores ficam apagadas, sem graça. 

Em especial se for fotografar pessoas ao ar livre, coloque-as de costas 

para o sol, para que elas não fiquem com os olhos franzidos. E nesse caso, 

dependendo do ângulo que você estiver em relação ao sol, pode ser que a 

pessoa fique escura. Você pode resolver isso com o flash, pois ele irá 

iluminar seu modelo, eliminado a sombra. 

 

– Composição 

A composição em uma fotografia é a forma como você distribui os 

elementos dentro do visor da sua câmera / celular. 

É a técnica mais importante para que você obtenha resultados realmente 

bons e que façam as pessoas admirarem suas fotos. 

Existe uma regra para você aplicar que garante bons resultados e ela se 

chama Regra dos terços. 

Consiste em você dividir o visor da sua câmera / celular em 3 partes 

verticais e 3 partes horizontais, assim: 

 

Mas por que isso é importante? 
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Porque essa é a forma harmoniosa de distribuição dos elementos para 

que eles se tornem mais atraentes aos olhos de quem está observando 

suas fotos. 

E esses 4 pontos que se formam na intersecção dessas linhas chamamos 

de Pontos de Ouro. 

Eles levam esse nome, pois um elemento quando disposto em um desses 

pontos chama a atenção do espectador diretamente a eles. 

Então se até hoje você fotografava centralizando seus objetos, pessoas, 

animais, etc., Pare já! 

Isso faz com que sua foto fique estática e sem graça. 

Aplicando essa tática da regra dos terços e dos pontos de outro sua foto 

ganha dinâmica! 

E ela pode ser aplicada a qualquer segmento da fotografia, como: 

paisagens, retratos, animais, esportes, etc. 

 

Veja nessa foto como a Borboleta atrai o olhar. Ela está em um ponto de 

ouro.  

 

Autor: Eder Tuffic 
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Você pode distribuir seus elementos como lhe convir, porém com bom 

senso, por exemplo: 

Pode fotografar utilizando como base a linha do horizonte no terço 

inferior, assim:

 

Autor: Eder Tuffic 

Dessa maneira você dará mais ênfase aos elementos que estão acima 

dessa linha, nesse caso o céu e as nuvens. A árvore ficou disposta em um 

ponto de ouro, o que chama a atenção do olhar para ela. 

Observe que a linha do horizonte ficou um pouco abaixo da linha do terço 

inferior e isso foi proposital, para mostrar que também toda regra pode 

ser quebrada e ainda assim trazer bons resultados. 
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Agora um exemplo inverso: 

 

Autor: Eder Tuffic 

Aqui eu optei por dar ênfase ao primeiro plano, que seria a cerca e a área 

de vegetação, deixando o céu deslocado acima da do terço superior. 

Tudo isso são escolhas que você faz no momento do clique. Como se 

tratam de paisagens, você tem tempo de sobra para pensar na 

composição que mais lhe agrada. 

  

- Cuidado com o fundo! 

Muitas fotos tinham tudo para serem boas, mas o descuido com o fundo 

deixou-as sem graça. 

Mas como assim o fundo? 

É tudo que está atrás do que você está fotografando, seja uma pessoa, um 

animal, uma flor, etc. 
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Você precisa atentar a isso e muitas vezes com um simples passo para o 

lado você muda o ângulo de visão e tira aquele elemento que estava 

atrapalhando o campo de visão. 

Se for uma pessoa você pode pedir a ela que mude de lugar, mas tem 

outros elementos que queremos fotografar e não temos como fazer isso, 

então nós é que temos que nos deslocar para conseguir sanar esse 

problema. 

Um fundo poluído faz com que o olhar de quem está observando a foto 

fique vago, sem encontrar um ponto de interesse e deixando assim a 

imagem sem graça. Exemplo: uma pessoa entre muita vegetação ou 

próxima a muitas outras pessoas. 

Para fotografar retratos procure se aproximar do modelo. Quando mais 

você ocupar o visor da câmera com a pessoa, mais interessante ficará sua 

foto.  

Faça o foco sempre nos olhos, seja de uma pessoa ou de um animal. É 

muito importante que essa parte fique nítida. 

 

- Segure a câmera / celular corretamente 

Sabe por que suas fotos têm ficado tremidas? 

Porque você não está segurando seu equipamento de maneira correta. 

Você deve sempre que possível apoiar seus cotovelos em seu corpo. Isso 

dará uma firmeza muito maior na hora de clicar. 

Ou apóie-se em algum objeto, ou parede, janela. Quanto mais firme 

estiver seu equipamento, mais nítida sairá sua foto. 

Até sua respiração tem influência, acredite ou não. Eu aplico a técnica de 

clicar entre uma respiração e outra. É simples, você respira e segura, clica 

e então solta a respiração. 

Pode parecer bobagem, mas são detalhes que fazem a diferença. 
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Autor: desconhecido 

 

- Alinhamento 

Outro cuidado importante a ser tomado no momento do clique é o 

alinhamento do equipamento. 

Sempre que for fazer uma foto preste atenção no alinhamento vertical e 

horizontal. Se for fotografar o mar, por exemplo, deixe a linha do 

horizonte reta. Muitos descuidam disso e depois a aparência da foto fica 

muito ruim. Isso até pode ser consertado posteriormente em um software 

de edição, mas é sempre melhor você já fazer seu clique perfeito. 

Isso vale para elementos verticais também. Se for fotografar uma pessoa 

próxima a uma porta, janela, quina de parede, observe se esses 

alinhamentos estão retos verticalmente. 

 

Autor: desconhecido 

 

http://eder-tuffic.wix.com/eder-tuffic


http://eder-tuffic.wix.com/eder-tuffic 
 

- Não corte nas juntas   

Você já deve ter visto fotos que dão a impressão que a pessoa tem uma 

parte do corpo, como braços, pernas, mãos, amputados, não é mesmo? 

Isso se deve ao corte errado e muitas pessoas não sabem o que é o 

correto. 

Sempre que tiver que fazer um corte, faça “fora” das juntas, como 

joelhos, cotovelos, pulsos.  

Se você fizer o corte na canela, na coxa, no bíceps, o cérebro de quem vê 

a foto automaticamente completará o restante que está faltando, sem 

causar a impressão que a pessoa não tem aquela parte. Interessante, 

não? 

Em um close do rosto, a parte de cima do cabelo pode ser cortada 

também e isso é esteticamente correto. 
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- Flash 

Como foi dito no início, o flash é um grande auxiliador nas fotografias, 

onde a falta de luz natural precisa sem compensada. 

Porém as sombras causadas pela sua luz muitas vezes fazem com que as 

fotos percam parte do seu interesse, podendo causar até mesmo uma má 

impressão dependendo do que está sendo fotografo e o ângulo da 

tomada. 

Uma boa solução é você criar um difusor. Algo que fará com a luz se 

espalhe de forma mais suave e faça com que as sombras fiquem menos 

duras. 

Isso é muito simples e fácil, pois você pode fazer com papel sulfite branco, 

colando um pequeno pedaço na frente do flash do seu equipamento. Faça 

fotos com e sem ele, compare os resultados e veja o quanto isso pode 

melhorar suas imagens. 

 

- Olhos vermelhos 

Por que isso acontece? 

Porque nossos olhos são repletos de vasos sanguíneos que são refletidos 

quando tiramos uma foto no escuro. Isso porque nossas pupilas se 

dilatam quando estamos num ambiente com pouca iluminação. 

Uma maneira de evitar isso é pedindo para que a pessoa que será 

fotografada olhe para um lugar claro, para que a pupila se feche e em 

seguida você faz a foto. 

Uma alternativa é fazer duas ou três fotos seguidas do mesmo momento. 

Se a primeira falhar as chances das outras ficarem boas é bem maior, uma 

vez que depois do primeiro disparo com flash as pupilas estarão mais 

fechadas. 

Alguns equipamentos disparam pequenos flashes antes do clique 

definitivo para evitar esse problema. Mas se você estiver usando seu 

celular não terá esse recurso a seu favor. 
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 - Faça mais de uma foto 

Nunca faça somente uma foto de qualquer momento que seja. 

Só pra citar um exemplo: Você tira somente uma foto de uma pessoa, 

num lugar lindo, pensando na composição, no ângulo, no 

enquadramento, na luz. Aí quando vai abrir a foto no computador a 

pessoa saiu com o olho fechado! 

Se você costuma conferir suas fotos no visor logo após o disparo, ótimo. 

Mas mesmo assim pode ter algum detalhe que pode passar despercebido. 

Um deles é a nitidez. 

Quando você confere a foto no visor ela pode parecer nítida, porque o 

campo de visão é pequeno e ao verificar no computador, em tamanho 

grande você vê que ela ficou desfocada. E isso não dá pra consertar.  

Fazendo mais de uma foto do mesmo momento você tem maiores 

chances de ter o melhor resultado possível. 

 

 - Deixe espaço à frente 

Quando você tirar uma foto que mostre o movimento de alguém, algum 

animal ou objeto, sempre deixe espaço à frente destes, para que 

transmita a sensação de espaço e movimento. Veja esses exemplos: 
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Correto  Transmite a sensação de espaço

 

Autor: desconhecido 

Errado  Parece que elas não têm mais pra onde ir

 

Autor: desconhecido 
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 - Edite suas fotos 

Celulares e câmeras por mais modernos que sejam nunca irão entregar 

uma imagem com as mesmas tonalidades de cores que nossos olhos 

enxergam. 

Por isso existe a importância do pós processamento, através de algum 

software de edição. 

Vou indicar um básico e simples de usar, que com poucos comandos você 

vai melhorar bastante suas fotos, depois de descarregadas no 

computador. 

IrfanView, baixe-o aqui http://irfanview.info/files/iview438_setup.exe 

Esses são alguns atalhos mais usados (menu Image): 

Shift + S = Aumenta a nitidez 

Ctrl + G = Preto e branco 

Shift + U = Corrige as cores automaticamente 

Ctrl + R = Altera o tamanho das imagens 

Shift + Y = Correção de olhos vermelhos (primeiro abra uma janela sobre o 

olho vermelho e sem seguida use shift+y) 

L = Rotaciona para esquerda 

R = Rotaciona para direita 

S = Salva o arquivo 

 

E assim chegamos ao fim desse e-book.  

Espero que seja útil pra você, que coloque essas dicas em prática e possa 

tirar fotos ainda melhores! 

 

Eder Tuffic  

eat.tuffic@gmail.com 
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