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Iniciação

A palavra Fotografia vem do Grego "fós"(luz) e 
"grafis"(pincel), e significa "desenhar com a luz". A 
fotografia foi inventada a mais de um século e meio, e 
desde então, muitas inovações aconteceram. Desde a 
invenção da Fotografia Digital, ela tem sido cada vez 
mais aprimorada, assim como a informática, em 
velocidades assustadoramente rápidas. Poucos anos 
após sua invenção, a qualidade das fotografias digitais 
já conseguem alcançar uma qualidade quase igual as 
melhores conseguidas com filmes comuns.

Os Megapixels
 Pixel é o menor elemento em um dispositivo de 
exibição (tal como o monitor de seu computador, ou o 
visor LCD de sua câmera) ao qual é possível atribuir 
uma cor. Simplificando, pixel são minúsculos 
pontinhos de uma determinada cor, que agrupados, 
formam uma imagem inteira.
Um megapixel equivale a 1 milhão de pixel

A Exposição
Simplificando, a exposição é a quantidade de luz que 
usamos para formar uma foto. Tudo o que vemos 
reflete luz. As câmeras fotográficas funcionam de 
maneira similar ao olho humano. Absorvemos e 
assimilamos as cores e a luminosidade presente em 
determinado ambiente, por isso conseguimos distinguir
diferentes formas, cores e tamanhos. Foi partindo deste
princípio que a fotografia foi inventada. Tons mais 
escuros como o preto, absorvem mais luz, enquanto 
que os tons mais claros, como o branco, refletem mais 
luz.

A exposição é baseada em três fatores: abertura do 
diafragma, velocidade do obturador e sensibilidade 
ISO

O fotômetro da câmera é muito preciso, porém não é 
perfeito, por isso, ele não vai acertar a exposição 
correta em 100% das vezes. Com a experiência, 
podemos usar ele como base para criar uma exposição 
a nosso gosto, com mais ou menos luz, dependendo da 
situação. Este retângulo abaixo desta seta que parece 
um escudo nos mostra como está a exposição. Se ele 
estiver no meio, significa que a exposição está correta, 
ou seja, que a quantidade de luz necessária para criar 
uma foto está perfeita. Se ele estiver mais para a 
esquerda, significa que a foto vai ficar subexposta, ou 
seja, escura demais, e se estiver mais para a direita, 
significa que vai ficar superexposta, ou seja, clara 
demais.

Initiation

The word Photography comes from the Greek "foss" 
(light) and "graffiti" (brush), and means "draw with 
light". Photography was invented over a century and a 
half ago, and since then many innovations have taken 
place. Since the invention of digital photography, it has
been increasingly improved, as has computing, at 
frighteningly fast speeds. A few years after its 
invention, the quality of digital photographs can 
achieve almost the same quality as those achieved with
ordinary films.

The Megapixels
 Pixel is the smallest element in a display device (such 
as your computer monitor or camera LCD) that you 
can assign a color to. Simply put, pixels are tiny dots 
of a particular color, which grouped together form an 
entire image.
One megapixel equals 1 million pixels

The exposure
Simply put, exposure is the amount of light we use to 
form a photo. Everything we see reflects light. 
Cameras work similarly to the human eye. We absorb 
and assimilate the colors and brightness present in a 
particular environment, so we can distinguish different
shapes, colors and sizes. It was from this principle that 
photography was invented. Darker shades such as 
black absorb more light, while lighter shades such as 
white reflect more light.

Exposure is based on three factors: aperture, shutter 
speed and ISO sensitivity

The camera's photometer is very accurate, but not 
perfect, so it won't hit the correct exposure 100% of 
the time. With experience, we can use it as a basis to 
create an exposure to our liking, with more or less 
light, depending on the situation. This rectangle below 
this shield-like arrow shows us how the exposure is. If 
it is in the middle, it means the exposure is correct, 
meaning the amount of light needed to create a photo 
is perfect. If it is farther to the left, it means the photo 
will be underexposed, ie too dark, and if it is farther to 
the right, it will be overexposed, ie too bright.
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A Abertura do Diafragma

O diafragma é o dispositivo que controla a abertura da 
lente. Ele é composto por um conjunto de lâminas 
finas que ficam dentro da lente. O diafragma controla a
quantidade de luz que passa pela lente para chegar ao 
sensor. Quanto mais aberto ele estiver, mais luz 
consegue passar, e quanto mais fechado, menos luz. 
São atribuídos diferentes valores numéricos de 
identificação para cada abertura determinada.
  
Estes valores são conhecidos como números f ou f-
stop, e seguem sempre um padrão universal em todas 
as lentes. Esta é a escala padrão de números f: 1, 1.4, 
2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 e 64. 

Quanto maior o número f atribuído, menor será a 
abertura, e consequentemente, menor será a passagem 
de luz pelo diafragma. Ao contrário, quanto menor o 
número f atribuído, maior será a abertura, e 
consequentemente, maior será a passagem de luz pelo 
diafragma

The Opening of the Diaphragm

The diaphragm is the device that controls the aperture 
of the lens. It consists of a set of thin blades that are 
inside the lens. The diaphragm controls the amount of 
light passing through the lens to reach the sensor. The 
more open it is, the more light it can pass, and the 
closer it is, the less light. Different numerical 
identification values are assigned to each given 
aperture.
  
These values are known as f or f-stop numbers, and 
always follow a universal standard on all lenses. This 
is the default scale of numbers f: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 
8, 11, 16, 22, 32, 45 and 64.

The higher the f-number is assigned, the smaller the 
aperture will be, and consequently the smaller the light
passing through the diaphragm. In contrast, the smaller
the assigned f-number, the larger the aperture, and 
consequently the greater the light passing through the 
diaphragm.
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A Velocidade do Obturador

O obturador é um dispositivo mecânico que abre e 
fecha, ele fica no interior do corpo da câmera, um 
pouco atrás do diafragma da lente. Ele controla por 
quanto tempo a luz que passa pelo diafragma vai ficar 
exposta ao sensor. É uma espécie de cortina que 
protege o sensor da luz, e quando acionado o 
disparador, ele se abre. Quanto mais tempo ele se 
mantém aberto, mais luz passa, e quanto menos tempo,
menos luz.

A velocidade do obturador normalmente vai de 30 
segundos a 1/8000 segundos. As câmeras mais 
comuns, as chamadas compactas, normalmente não 
exibem, e muito menos permitem ajustar a velocidade 
do obturador, tudo isso é ajustado automaticamente 
pela câmera, para o fotógrafo ter apenas o trabalho de 
apontar e clicar. Já as câmeras mais avançadas sempre 
permitem este ajuste.

Para velocidade 1/100, por exemplo, a câmera 
normalmente vai exibir apenas o 100. Para velocidades
de 1 segundo ou mais lentas, a câmera mostra um sinal
de aspas após o número, por exemplo 1" significa que 
a velocidade do obturador é de 1 segundo, 2", de 2 
segundos, 3" de 3 segundos e assim por diante.

Sempre que for usar velocidades muito baixas, opte 
por usar um tripé, ele pode facilitar muito as coisas

Shutter Speed

The shutter is a mechanical device that opens and 
closes, it is inside the camera body, just behind the lens
diaphragm. It controls how long the light passing 
through the diaphragm will be exposed to the sensor. It
is a kind of curtain that protects the sensor from light, 
and when triggered, it opens. The longer it stays open, 
the more light passes, and the less time the less light.

Shutter speed typically ranges from 30 seconds to 
1/8000 seconds. The most common cameras, compact 
calls, usually don't display, let alone adjust shutter 
speed, all of which are automatically adjusted by the 
camera, so the photographer has just the point and 
click work. Already the most advanced cameras 
always allow this adjustment.

For 1/100 speed, for example, the camera will usually 
display only 100. For speeds of 1 second or slower, the
camera shows a quotation mark after the number, for 
example 1 "means the shutter speed is 1 second, 2 ", 2 
seconds, 3" 3 seconds, and so on.

When using very slow speeds, choose to use a tripod, 
it can make things a lot easier
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A Sensibilidade ISO

A sensibilidade ISO, também conhecida por 
velocidade ISO, é a medida de sensibilidade do sensor 
a luz. Algumas vezes, ISO também pode ser referido 
como ASA, como era chamado antigamente nas 
câmeras de filme. Quanto maior o número ISO, maior 
será a sensibilidade do sensor a luz. A escala ISO mais 
comum vai de 100 a 3200, mas atualmente já existem 
câmeras que chegam a valores exorbitantes de ISO 
102400.

A cada valor de ISO que aumentamos, a sensibilidade 
do sensor a luz dobra. Por exemplo, em ISO 200, o 
sensor é duas vezes mais sensível a luz do que em ISO 
100. Em ISO 400, o sensor é duas vezes mais sensível 
do que em ISO 200, e assim por diante. O mesmo vale 
para o contrário, só que dividindo a luz pela metade. 
Por exemplo, em ISO 1600, o sensor é duas vezes 
menos sensível a luz do que em ISO 3200. Em ISO 
800, o sensor é duas vezes menos sensível do que em 
ISO 1600, e assim por diante
Aplicando um zoom nesta área, em diferentes 
sensibilidades ISO podemos ver claramente a perda de 
cores e nitidez que o ruído causa. Clique na imagem 
para ampliar

ISO Sensitivity

ISO sensitivity, also known as ISO speed, is the 
measure of sensor sensitivity to light. Sometimes ISO 
can also be referred to as ASA, as it was formerly 
called on film cameras. The higher the ISO number, 
the greater the sensitivity of the light sensor. The most 
common ISO scale ranges from 100 to 3200, but there 
are currently cameras that reach exorbitant ISO 
102400 values.

With each ISO value we increase, the sensitivity of the
light sensor doubles. For example, at ISO 200, the 
sensor is twice as sensitive to light as at ISO 100. At 
ISO 400, the sensor is twice as sensitive as at ISO 200,
and so on. The same goes for the opposite, only 
dividing the light in half. For example, at ISO 1600, 
the sensor is twice less sensitive to light than at ISO 
3200. At ISO 800, the sensor is twice less sensitive 
than at ISO 1600, and so on.
Zooming in on this area, at different ISO sensitivities 
we can clearly see the color loss and sharpness that 
noise causes. Click on the image to enlarge
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O Balanço de Brancos

O balanço de brancos nos permite obter as cores mais 
fiéis a realidade o possível, dependendo da fonte de luz
da cena. Conforme a luz que ilumina a nossa cena, as 
cores podem ficar um pouco diferentes das que vemos 
com os nossos olhos. Isto acontece por causa da 
temperatura de cor. Cada tipo de luz tem uma 
temperatura de cor diferente. A temperatura de cor é 
medida em Kelvin.

A Compensação de Exposição

É muito simples, como a palavra já diz, você vai 
compensar a exposição. Quando uma foto fica escura 
demais ou clara demais, você pode recorrer a 
compensação de exposição. Se ficar escura demais, 
você vai compensar positivamente a exposição, e se 
ficar clara demais, você vai compensar negativamente. 
A compensação de exposição é abreviada como EV+ 
para compensação positiva ou EV- para compensação 
negativa. As letras EV vem de Exposure Value(valor 
de exposição).

Normalmente as câmeras atuais permitem compensar a
exposição entre EV -2 e EV +2, com intervalos de EV 
0.3.

Ao compensar a exposição positivamente
E ao compensar a exposição negativamente

The White Balance

White balance allows us to get the most true-to-reality 
colors possible, depending on the scene's light source. 
Depending on the light that illuminates our scene, the 
colors may differ slightly from those we see with our 
eyes. This happens because of the color temperature. 
Each type of light has a different color temperature. 
The color temperature is measured in Kelvin.

Exposure Compensation

It is very simple, as the word already says, you will 
compensate for exposure. When a photo becomes too 
dark or too bright, you can resort to exposure 
compensation. If it gets too dark, you will compensate 
for the exposure positively, and if it becomes too 
bright, you will compensate negatively. Exposure 
compensation is abbreviated as EV + for positive 
compensation or EV- for negative compensation. The 
letters EV come from Exposure Value.

Normally current cameras allow you to compensate for
exposure between EV -2 and EV +2, with EV 0.3 
intervals.

By compensating exposure positively
And by offsetting the exposure negatively
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Abaixo mostramos algumas composições e exemplos 
de utilização 
De abertura de Diafragma, com velocidade e ISO

COMO FUNCIONA UMA CÂMERA

Os elementos principais que compõem uma câmera 
fotográfica são comuns na maioria das câmeras que 
existem no mercado hoje. Esses elementos são:

Diafragma
Diaphragm

Velocidade
velocity

ISO

Lente
Lens

Diafragma
Diaphragm
Obturador

Shutter
Plano Focal

Focal plan

Below we show some compositions and examples of 
use Diaphragm opening, with speed and ISO

HOW A CAMERA WORKS

The main elements that make up a camera are common
on most cameras available on the market today. These 
elements are:
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Na fotografia, entender o funcionamento físico da 
câmera irá te ajudar a entender fundamentos básicos da
fotografia como ISO, velocidade do obturador e 
abertura do diafragma.

A câmera escura é uma “imitação” de como nossa 
visão funciona. 

 Hoje em dia temos inúmeros sistemas de câmeras. 
DSLR, Mirrorless, Micro 4/3, Super 35mm e por aí 
vai. Mas todas elas se baseiam na teoria de uma 
mesma câmara, a primeira câmera fotográfica, também
conhecida como câmara escura

In photography, understanding the camera's physical 
functioning will help you understand basic 
photography basics such as ISO, shutter speed, and 
aperture.

The darkroom is an imitation of how our vision works.

 Nowadays we have numerous camera systems. DSLR,
Mirrorless, Micro 4/3, Super 35mm and so on. But all 
of them are based on the theory of the same camera, 
the first camera, also known as the darkroom.
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REGRAS DE COMPOSIÇÃO NA FOTOGRAFIA

Os principais básicos da fotografia, um deles  é a 
composição. Composição é o arranjo dos elementos no
quadro.

Uma boa composição tem clareza, ou seja, um ponto 
central de interesse e um fundo que não desvia a 
atenção. É ela que faz uma foto de fato chamar a 
atenção. Não é simples, não é fácil e é necessário 
treinar bastante, porque nem sempre o que vemos é 
exatamente como a câmera capta a imagem. 
Para começar, preencha o quadro. Isso significa que 
você vai ter que se aproximar ou afastar do objeto, e às
vezes uma passo para o lado faz toda a diferença na 
composição da fotografia. E quando o objeto for de um
tamanho indefinido, que a foto não consegue 
representar, acrescente escala, inclua um elemento que 
ajude a atender o que está venda

PICTURE COMPOSITION RULES

The main basics of photography, one of them is 
composition. Composition is the arrangement of the 
elements in the frame.

A good composition has clarity, that is, a central point 
of interest and a background that does not divert 
attention. She is the one who makes a photo really 
catch the eye. It's not simple, it's not easy and you need
to train a lot because not always what we see is exactly
how the camera captures the image.
To get started, fill in the chart. This means that you 
will have to move closer or farther away from the 
subject, and sometimes a side step makes all the 
difference in the composition of the photograph. And 
when the object is of an undefined size, which the 
photo can't represent, add scale, include an element 
that helps meet what you're seeing.
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REGRAS DOS TERÇOS
É a regra básica da composição que serve para todos 
os tipos de fotos. Você deve dividir o quadro com um 
jogo da velha e colocar o objeto principal da foto em 
qualquer um dos quatro pontos que a linha cruza, 
mantendo o objeto fora do centro. Isso porque um 
objeto no centro tende a ficar sem vida.

Retrato: Quando há uma pessoa está em destaque na 
foto ou um retrato, mantenha os olhos sempre nos 
pontos superiores da regra dos terços.

Dois pontos: Em fotografias com dois pontos de 
interesse, use pontos complementares da regra dos 
terços para equilibrar a fotografia.

Horizonte: Nesse caso as linhas horizontais são mais 
importantes do que os pontos da regra dos terços. 
deixe a linha de baixo ou a de cima alinhada com o 
horizonte. Não centralize o horizonte parar ter uma 
composição fotográfica harmoniosa. Se o céu estiver 
bonito, deixe o horizonte na linha de baixo, se não 
estiver interessante, o horizonte fica na linha de cima.

RULES OF THIRD PARTIES

It is the basic rule of composition that fits all types of 
photos. You should split the frame with a tic-tac-toe 
and place the main object in the photo at any of the 
four points the line intersects, keeping the object off 
center. This is because an object in the center tends to 
be lifeless.

Portrait: When a person is highlighted in the photo or a
portrait, always keep your eyes on the upper thirds of 
the rule of thirds.

Colon: In photographs with two points of interest, use 
complementary thirds of the rule of thirds to balance 
the photograph.

Horizon: In this case the horizontal lines are more 
important than the thirds rule points. let the bottom or 
top line align with the horizon. Do not center the 
horizon to have a harmonious photographic 
composition. If the sky is beautiful, leave the horizon 
on the bottom line, if not interesting, the horizon is on 
the top line.
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REGRA DAS METADES

É a regra que simplesmente divide o quadro no meio. 
A composição fotográfica tem contraste nítido que 
realça o objeto principal da imagem. 

Evite a linha do horizonte no meio. Tente colocar mais 
para cima ou para baixo para ter uma composição mais
bonita

MEASURES RULE

It is the rule that simply divides the frame in half. The 
photographic composition has sharp contrast that 
highlights the main subject of the image.

Avoid the skyline in the middle. Try putting it higher 
or lower for a more beautiful composition.
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LINHAS VERTICAIS

É usada para transmitir uma sensação de ordem e força
como edifícios em uma rua. São elas que guiam 
também a fotografia de interiores.

Para dar ênfase: para dar destaque as linhas verticais, é
necessário fotografar também na vertical, criando um 
enquadramento na vertical. Essa composição 
fotográfica dá ênfase à altura e cria drama na 
fotografia. 

Para ter drama numa fotografia horizontal: se as linhas 
verticais forem bem fortes e marcadas, como um 
corredor de pilares, por exemplo, é possível enquadrar 
o objeto na horizontal, e para isso é necessário usar 
também a regra dos terços parar ter uma composição 
fotográfica interessante. 

Para causar impacto: nesse caso as linhas verticais 
precisam seguir um padrão e se o objeto tiver uma 
forma distinta, a fotografia será ainda mais impactante.

VERTICAL LINES

It is used to convey a sense of order and strength like 
buildings on a street. They also guide interior 
photography.

To emphasize: To highlight vertical lines, you must 
also shoot vertically, creating a vertical frame. This 
photographic composition emphasizes height and 
creates drama in photography.

To have drama in a horizontal photograph: if the 
vertical lines are very strong and marked, such as a 
pillar corridor, for example, you can frame the object 
horizontally, and you must also use the rule of thirds to
have a photographic composition. interesting.

To make an impact: In this case the vertical lines need 
to follow a pattern and if the object has a distinct 
shape, the photograph will be even more impactful. 
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SEGUIR AS LINHAS
Em tudo que vemos há linhas e elas são muito 
importantes para criar uma bela imagem. As linhas 
podem dar profundidade e conteúdo a sua imagem e 
também muita perspectiva, deixando sua foto muito 
mais atrativa e bonita. Ache as linhas e as use para 
conduzir seu olhar na foto.

Linhas diagonais: enquanto as linhas horizontais 
trazem calma a imagem e as verticais mostram 
estabilidade, as linhas diagonais dão a sensação de 
movimento, dinâmica, de conduzir o olhar e levar o 
observador até o ponto. As linhas diagonais não 
precisam necessariamente atravessar a imagem, elas 
apenas precisam conduzir o olhar e por isso o nome da 
regra é seguir as linhas. 

FOLLOW THE LINES

In everything we see there are lines and they are very 
important to create a beautiful image. Lines can give 
your image depth and content as well as a lot of 
perspective, making your photo much more attractive 
and beautiful. Find the lines and use them to drive your
look in the photo.

Diagonal lines: While the horizontal lines bring 
calmness to the image and the vertical lines show 
stability, the diagonal lines give the sensation of 
movement, dynamics, driving the eye and bringing the 
viewer to the point. Diagonal lines do not necessarily 
have to traverse the image, they just have to drive the 
look and so the name of the rule is to follow the lines.
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FRAMING – CONCEPÇÃO

Um conselho que dou é: sempre enquadre seu objeto! 
Quando fazemos uma foto, estamos enquadrando uma 
porção do que estamos vendo, por isso preste atenção 
no que tem ao redor do objeto a ser fotografado. Use 
molduras naturais para compor sua imagem. O uso de 
janelas e portas ajuda muito nesses casos. Comece com
esses elementos e depois quando se sentir mais à 
vontade, use outras formas como árvores, plantas, 
muros, etc.

O mais importante de tudo é prestar atenção nesses 
elementos, seu olhar deve estar atento a essas 
molduras. Comece fotografando seus familiares dessa 
forma, depois tente com outras pessoas!

FRAMING – DESIGN

One advice I give is: always frame your object! When 
we take a picture, we are framing a portion of what we 
are seeing, so pay attention to what is around the 
object being photographed. Use natural frames to 
compose your image. The use of windows and doors 
helps a lot in these cases. Start with these elements and
then when you feel more comfortable, use other shapes
such as trees, plants, walls, etc.

Most important of all is to pay attention to these 
elements, your eyes must be attentive to these frames. 
Start by photographing your family members this way, 
then try with others!
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FUNÇÕES E BOTÕES DA CÂMERA

Lâmpada de redução de olhos vermelhos
Olhos vermelhos estraga qualquer fotografia, não é 
verdade. E dá um trabalho para corrigir isso na pós-
produção. Para ajudar os fotógrafos as câmeras mais 
modernas vem com um dispositivo para eliminar essa 
aberração cromática causada pelo flash. Trata-se de 
uma lâmpada auxiliar que brilha antes do disparo do 
flash principal provocando a contração da pupila da 
pessoa retratada.
Outra função dessa lâmpada é indicar o tempo da 
contagem regressiva do temporizador da câmera.

Anel de focagem

Nem sempre o autofoco consegue fazer o seu trabalho.
Quando isso acontece, é necessário que o fotógrafo 
entre em ação e faça o foco manualmente girando o 
anel de focagem até conseguir uma imagem nítida.

Anel de zoom

Este todo mundo conhece. Gire o anel de zoom no 
sentido horário para aumentar o campo de visão ou 
gire o anel no sentido anti-horário para fazer uma foto 
em close-up.

Botão do flash

Muitos fotógrafos nem sabem que sua câmera possui 
um flash incorporado ou não sabem como acioná-lo. 
Se o seu modelo de câmera possui um flash 
incorporado, basta pressionar esse botão para usá-lo.

CAMERA FUNCTIONS AND BUTTONS

Red-eye reduction lamp
Red eyes spoil any photograph, not true. And it takes 
some work to correct that in post production. To help 
photographers the latest cameras come with a device to
eliminate this chromatic aberration caused by flash. 
This is an auxiliary lamp that glows before the main 
flash fires causing the pupil to retract.
Another function of this lamp is to indicate the 
camera's timer countdown time.

Focusing ring

Autofocus can't always do its job. When this happens, 
the photographer needs to take action and focus 
manually by rotating the focus ring until you get a 
clear picture.

Zoom ring

This everybody knows. Rotate the zoom ring 
clockwise to increase the field of view or rotate the 
ring counterclockwise to take a close-up picture.

Flash button

Many photographers don't even know that their camera
has a built-in flash or they don't know how to fire it. If 
your camera model has a built-in flash, just press this 
button to use it.
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Mudança de modo de foco

Esta chave, no corpo da lente, é para selecionar o 
modo de focagem que você deseja. “AF” é para 
acionar o modo de focagem automático e “MF” é para 
colocar a câmera em modo de foco manual.
Estabilizador de imagem
Esta chave só está presente em lentes que possuem 
sistema de estabilização de imagem. Ela serve para 
ligar e desligar esse sistema.

Microfone

Hoje, a maioria das câmeras digitais também gravam 
vídeo, por isso elas possuem um microfone embutido 
para captar o áudio da cena. A localização pode variar 
de acordo com o modelo do equipamento.

Preview de profundidade de campo

Esta é uma função muito útil que poucos fotógrafos 
conhecem. Pressionando este botão, a câmera altera a 
abertura do obturador de acordo com a configuração 
do fotógrafo. Com isso, é possível verificar através do 
live view ou do visor o quanto da imagem está em 
foco.

Botão de compensação de exposição

No modo “Manual” da sua câmera, pressione este 
botão e gire o dial principal para aumentar ou diminuir
a abertura do diafragma. Nos outros modos, você pode 
configurar a câmera para aumentar ou diminuir a 
exposição em fStops.

Focus mode change

This switch on the lens body is to select the focus 
mode you want. “AF” is to trigger autofocus mode and
“MF” is to put the camera in manual focus mode.
Image stabilizer
This switch is only present on lenses that have image 
stabilization system. It is used to turn this system on 
and off.

Microphone

Today, most digital cameras also record video, so they 
have a built-in microphone to capture audio from the 
scene. The location may vary by machine model.

Depth of Field Preview

This is a very useful function that few photographers 
know about. By pressing this button, the camera 
changes the shutter aperture according to the 
photographer's setting. This allows you to check 
through the live view or viewfinder how much of the 
image is in focus.

Exposure Compensation Button

In your camera's “Manual” mode, press this button and
turn the main dial to increase or decrease the aperture 
of the diaphragm. In other modes, you can set the 
camera to increase or decrease fStops exposure
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Seleção de ponto AF

As câmeras de hoje possuem diversos pontos de foco. 
Pressione este botão e gire o dial principal para 
selecionar quais pontos do foco automático a câmera 
usará. Caso esteja visualizando uma imagem no live 
view, utilize este botão para aumentar o zoom da 
imagem selecionada.

Bloqueio AE

Este botão bloqueia a exposição da câmera após a 
fotometria. Quando você estiver visualizando uma 
imagem no live view, pressione este botão para 
diminuir o zoom na tela. Se estiver fotografando 
utilizando o live view, pressione este botão para focar.

Live view

Pressione este botão para ligar e desligar o live view.
Teclas direcionais
Estes cinco botões (seta para cima, para baixo, para a 
direita, para a esquerda e set) servem para navegar 
pelos menus da câmera. Quando o menu não está 
acionado eles apresentam outras funções de atalhos 
para configurações da câmera que variam de acordo 
com o fabricante e modelo. Veja os ícones impressos 
na sua câmera fotográfica.

Auto temporizador

Este botão altera o tipo de disparo da câmera de único 
para contínuo, além de permitir configurar o tempo do 
temporizador.
Botão de reprodução
Pressione esse botão para visualizar o que foi 
produzido e está armazenado no cartão de memória

Apagar

Delete os arquivos indesejáveis

Botão do menu

Pressione para acessar o menu da câmera. Utilize as 
teclas direcionais para navegar pelo menu e alterar as 
configurações da câmera

AF point selection

Today's cameras have several focus points. Press this 
button and rotate the main dial to select which 
autofocus points the camera will use. If you are 
viewing an image in live view, use this button to zoom 
in on the selected image.

AE lock

This button locks the camera exposure after metering. 
When you are viewing an image in live view, press this
button to zoom out on the screen. If you are shooting 
using live view, press this button to focus.

Live view

Press this button to turn live view on and off.
Directional keys
These five buttons (up, down, right, left, and set) serve
to navigate the camera menus. When the menu is not 
activated they have other shortcut functions for camera
settings that vary by manufacturer and model. See the 
icons printed on your camera.

Self timer

This button changes the camera's shooting type from 
single to continuous, and allows you to set the timer 
time.

Play button

Press this button to view what was produced and 
stored on the memory card.

Delete

Delete unwanted files

Menu button

Press to access the camera menu. Use the arrow keys 
to navigate the menu and change camera settings
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Tipos de iluminação

Existem três tipos de fontes de luz: naturais, artificiais 
e ambientes, porém ha dois tipos de Luz

Luz Dura

A luz dura tem como característica gerar uma sombra 
com contorno nítido no assunto fotografado, onde a 
passagem de luz para sombra é mais brusca, ou seja, 
gera um alto-contraste.

O sol do meio-dia e a luz de uma vela são exemplos de
luz dura. Em estúdio, utiliza-se uma fonte de luz 
pequena em relação ao modelo, como por exemplo, o 
snoot.

Esse tipo de luz é muito utilizado para passar 
sentimentos como drama ou suspense. 

Luz Difusa 

é uma luz suave; ao contrário da luz dura, não gera 
contornos de sombra nítidos, e sim a passagem da luz 
para sombra é gradual, como um degradê. A sombra 
ainda existe (pois sem sombra não haveria volume), 
porém ela é sutil e quase imperceptível. Exemplo: a 
luz do sol num dia nublado.
Em estúdio, usamos fontes de luz grandes em relação 
ao assunto fotografado, e com difusores, que 
proporcionam espalhar a luz, como o Hazy, ou 
Softbox. 

A primeira coisa a notar é que existem luzes duras e 
luzes difusas. Quando falamos isso na realidade 
estamos falando da relação entre a luz e a sombra.

Lighting Types

There are three types of light sources: natural, artificial
and ambient, but there are two types of light.

Hard light

Hard light has the characteristic of generating a sharp 
contoured shadow in the photographed subject, where 
the passage of light to shadow is sharper, that is, it 
generates a high contrast.

The midday sun and the light of a candle are examples 
of harsh light. In the studio, a small light source is used
in relation to the model, such as snoot.

This type of light is often used to convey feelings such 
as drama or suspense.

In the studio, we use large light sources in relation to 
the subject, and with diffusers, which provide light 
scattering, such as Hazy, or Softbox.

The first thing to note is that there are hard lights and 
diffused lights. When we say this we are really talking 
about the relationship between light and shadow.
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Luz/sombra duras

Essas são aquelas em que conseguimos distinguir bem 
o contorno da sombra. A transição entre sombra e luz é
fácil de traçar

Luz/sombra difusas

Neste caso, mal vemos a diferença entre luz e sombra.
Não é o objeto como algo tridimensional. 
A diferença entre sombra e luz só está tão suave que 
fica difícil notar

Hard light / shadow

These are the ones in which we can clearly distinguish 
the outline of the shadow. The transition between 
shadow and light is easy to draw

Diffuse light / shadow

In this case, we barely see the difference between light 
and shadow.
It is not the object as something three dimensional.
The difference between shadow and light is only so 
soft that it's hard to tell.
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ENQUADRAMENTO EM RETRATOS: ONDE 
CORTAR E ONDE NÃO CORTAR

Porém, quando o assunto é corte de pessoas em 
retratos, há uma regra que vale a pena ser mantida com
uma cautela ainda maior: “não corte retratos de 
pessoas nas articulações”

Evite cortes nos traços vermelhos, privilegiando os 
cortes nas áreas azuis.
Não corte dedos, articulações e cuidado com o corte 
nas orelhas. Com relação à cabeça, é possível fazer 
cortes até a testa com o intuito de aproximar mais a 
imagem e destacar os olhos e as expressões faciais.

Retrato: Tipos de plano

Com certeza você já ouviu mais de uma vez 
expressões tais como o plano americano, plano curto, 
plano médio, detalhes

PICTURE FRAMEWORK: WHERE TO CUT 
AND WHERE NOT CUT

However, when it comes to cutting people into 
portraits, there is a rule that is worth keeping with even
greater caution: “Do not cut portraits of people into 
joints”

Avoid cuts in red strokes by favoring cuts in blue 
areas.
Do not cut fingers, joints and be careful with ear cuts. 
With respect to the head, it is possible to make cuts to 
the forehead in order to bring the image closer and 
highlight the eyes and facial expressions.

Portrait: Plan Types

Surely you have heard expressions such as the 
American plan, short plan, medium plan, details more 
than once.
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Plano Geral

No retrato, este é o nível a que aparece em o corpo 
todo. Por isso, teremos todo um plano ou se aqueles a 
quem estamos a fotografar são completos, da cabeça 
aos pés, sem pontos, na nossa imagem.
No caso da imagem que temos usado, por exemplo, 
mostra como está o corpo do modelo completo, sem 
quaisquer cortes.
Este é o mais distante que podemos tomar. A partir 
daqui, vamos ver como podemos trazer nossos retratos.
Plano americano – Três quartos
Dizem que o nome do plano americano chegou a partir
dos retratos no velho oeste. Nessa época era 
importante que as armas que os fotografados portavam
fossem exibidas, ou seja na cintura, e isso já era 
suficiente, e isso é o que marcou o corte linha.
No plano americano o corte é mais ou menos na altura 
do joelho ou na coxa. Dependendo se o fotografado 
está deitado ou sentado, há uma tolerância, atingindo 
um pouco abaixo dos joelhos.
É ideal para enquadrar a fotografia para várias pessoas 
interagindo.
Detalhes
Os detalhes refletem uma pequena parte do corpo, que 
não tem necessariamente que corresponder ao rosto.
Esta parte concentra expressiva capacidade máxima, e 
os gestos são intensificados pela distância mínima 
entre a câmera e o retratado, permitindo que os 
detalhes de enfatizar que nós queremos realçar

General plan
No portrait, this is the level that appears in the whole 
body. So, have a whole plan or if those who are 
photographing are complete, from head to toe, without 
points, in our image.
In the case of the image we have used, for example, it 
shows how the body of the complete model is, without 
minimum cuts.
This is the most distant we can take. From here, we 
will see how we can bring our portraits.
American Plan - Three quarters
The name of the American plan is said to have come 
from portraits in the wild west. At that time it was 
important that the weapons that were photographed 
were used, or were at the waist, and that was enough, 
and that is what marked or cut the line.
No American plan or cut is more or less at the knee or 
thigh. Depending on whether the photograph is located
or closed, there is a tolerance, reaching just below the 
knees.
It is ideal for framing a photograph for multiple people
interacting.

Details
The details reflected in a small part of the body, which 
has no contact with the face.
This part expressively concentrates the maximum 
capacity, and the gestures are intensified by the 
minimum distance between the camera and the 
subject,allowing the details to emphasize what we 
want to highlight
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Plano Médio
O plano cobre até a cintura, pegando o cut-off entre o 
umbigo e a forquilha 
Este tipo de fórmula é frequentemente usada para 
realçar a beleza do corpo humano, que é um tipo de 
plano utilizado amplamente fotografia de moda. É 
igualmente apropriado para mostrar a interação entre 
as duas pessoas, como no caso das entrevistas.
Plano Médio curto
O plano curto, também conhecido como plano busto 
ou superior, assume o corpo de cabeça para o meio do 
peito.
Este plano nos permite isolar o fotografado, isolando-o
do fundo.
Primeiro Plano
O primeiro plano reúne o rosto e ombros.
Este tipo de plano, tal como os detalhes e 
primeiríssimo plano que veremos a seguir, reflete uma 
distância íntima, pois ele serve para mostrar confiança 
e privacidade com relação ao personagem.
Primeiríssimo plano
O primeiríssimo plano capta a face da parte inferior do
queixo até o alto da cabeça.

Medium shot
The copper plane up to the waist, taking or cutting 
between navel and fork
This type of formula is often used to enhance the 
beauty of the human body, which is a type of plan used
widely in fashion photography. It is also appropriate to
show an interaction between two people, as in the case 
of interviews.
Short Medium Shot
The short plane, also known as the bus plane or higher,
takes the body from the head to the middle of the 
chest.
This plane allows us to isolate or photograph, isolating
it from the background.
First plan
The foreground gathered or face and maintained.
This type of plan, like the details and the foreground 
plan shown below, decreases the intimate distance, as 
they serve to show confidence and privacy in relation 
to the character.
Foreground
The very first shot captures a face from the bottom of 
the chin to the height of the head.
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Botões em câmeras Canon B: Exposições
 “Bulb”Quando define “bulb”, o obturador permanece 
aberto enquanto carrega sem soltar o botão do 
obturador até ao fim, e fecha-se quando solta o botão 
do obturador. 
A isto chama-se exposição “bulb”. Utilize as 
exposições “bulb” para cenas nocturnas, fogo-de-
artifício, o céu e outros motivos que requerem 
exposições longas coloque o Selector de Modos na 
posição <F>. 2 Defina a abertura pretendida.

Olhando para o painel LCD, rode o selector <6> ou 
<5>. 3 Capte a imagem. � Enquanto carrega no botão 
do obturador, a exposição continua. � O tempo de 
exposição decorrido aparece no painel LCD 

Desativar Flash Em locais onde não seja permitido 
utilizar flash, utilize o modo <7> (Flash Off). Este 
modo também é indicado para captar a atmosfera de 
uma cena, como uma cena à luz de velas. 

Buttons on Canon cameras B: Bulb Exhibitions 
When you set bulb, the shutter stays open while you 
charge without releasing the shutter button all the way, 
and it closes when you release the shutter button. 

This is called bulb exposure. Use the bulb exhibitions 
for night scenes, fireworks, the sky and other subjects 
that require long exposures 

Set the Mode Dial to <F> position. 2 Set the desired 
aperture.    Looking at the LCD panel, rotate the 
selector <6> or <5>. 3 Capture the image.    While 
pressing the button on the shutter, exposure continues. 
The elapsed exposure time appears on the LCD panel  
Disable Flash    In places where flash is not allowed, 
use <7> mode (Flash off). This mode is also suitable 
for capturing the atmosphere of a scene, like a 
candlelit scene. Fotografar 
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Criativo Auto 

Ao contrário do modo <1> Auto Total, em que as 
definições são todas especificadas pela câmara, o 
modo <C> Criativo Auto permite ao utilizador definir 
facilmente a profundidade de campo, o modo de 
disparo e o disparo do flash. Também pode escolher a 
atmosfera que pretende transmitir nas suas imagens.  

A predefinição é a mesma do modo <1> (Auto Total). 
* CA significa Criativo Auto. Coloque o Selector de 
Modos na posição <C>. 2 Carregue no botão <Q>. � 

O ecrã Controlo Rápido aparece no LCD. 3 Seleccione
uma função. � Carregue na tecla <V> para seleccionar
uma função. � Na parte inferior do ecrã, aparece uma 
breve descrição da função seleccionada. � Para obter 
detalhes sobre como definir cada uma das funções, 
consulte as páginas 60-61.  4 Capte a imagem. � 

Carregue no botão do obturador até ao fim para tirar a 
fotografia 

Creative Auto 

Shooting Unlike <1> Auto Full mode, where the 
settings are all specified by the camera, the <C> 
Creative Auto mode allows the easily define depth of 
field, shooting and flash firing.  

You can also choose the atmosphere you want to 
convey in your images. The default setting is the same 
as <1> (Full Auto) mode.  * CA stands for Creative 
Self. Set the Mode Dial to position <C>. 2 Press the 
<Q> button.    

The Quick Control screen appears on the LCD 3 Select
a function.    Press the <V> key to select a function.    
At the bottom of the screen, a brief description of the 
function selected.  For details on how to define each of
the functions, see pages 60-61. 4 

Capture the image.   Press the shutter button until at 
the end to take the picture

yekuanephotography@gmail.com

(11) 9 8357-8116

@yekuanephotography

www.yekuanephotography.com



yekuanephotography@gmail.com

(11) 9 8357-8116

@yekuanephotography

www.yekuanephotography.com



Execícios 

RETRATOS DE PESSOAS EXPOSIÇÃO 

 Manual VELOCIDADE 1/160 sec 
Abertura F/8 
ISO 200 

Importante para aproveitar sua foto 1 Selecione um 
fundo escuro ou claro para enquadrar o assunto. 2 
Ilumine o assunto usando flash ou luz natural 3 
Experimente algumas poses diferentes com sua 
música, desde que elas segurem o instrumento e o 
toque. 

 PAISAGEM  EXPOSIÇÃO 

 Manual VELOCIDADE 1 sec mais divagar 
 Abertura F/16 
ISO 100 
Esta técnica funciona melhor em um dia ventoso ou 
arejado selecione um campo com grama alta faça o 
enquadramento  o seu objeto e a grama, preencham o 
primeiro plano. tenha um ponto local nos olhos, por 
exemplo, em uma árvore 

Executions 

PICTURES OF PEOPLE 
Manual Exposure 
SPEED 1/160 sec 
Aperture F / 8 
ISO 200 
Important to enjoy your photo 1 Select a dark or light 
background to frame the subject. 2 Brighten the 
subject with flash or natural light. 3 Try a few different
poses with your music as long as they hold the 
instrument and the touch. 

LANDSCAPE 
Manual Exposure SPEED 1 sec more ramble 
Aperture F / 16 
ISO 100  
This technique works best on a windy or windy day. 
select a field with tall grass frame your object and the 
grass fill the foreground. have a local point in the eyes,
for example in a tree
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