


POR QUE
O CELULAR ? 

  Observar álbuns de família com fotos 
reveladas hoje é uma atividade rara, tanto 
pela ausência de câmeras fotográficas de 
filme quanto pelo excesso de imagens 
que registramos diariamente, impedindo 
uma filtragem daquilo que deveria ser 
eternizado e se misturando com aquilo 
que é efêmero e pode ser excluído após 
alguns dias. 

 Nas últimas décadas a facilidade em tirar 
fotos fez com que todos nós adquiríssemos o 
hábito de registrar diversas situações importan-
tes, contudo, a câmera como objeto de registro 
foi sendo abandonada pouco a pouco, dando 
espaço aos smartphones, tablets e outros eletro-
-portáteis. 

 A diferença fundamental entre uma câmera comum e a câmera 
do celular está na lente. As principais câmeras oferecem uma mobili-
dade de lentes, deixando para o fotógrafo a decisão de escolher qual 
lente será adequada para determinada situação. Já no celular, possu-
ímos uma lente chapada e que não pode ser alterada. Isso impede 
que o zoom seja fisicamente projetado para frente e faz com que a 
absorção da luz seja feita com algumas diferenças. Entretanto a por-
tabilidade do celular torna sua utilização mais prática e acessível para  
quem está começando a se aventurar na fotografia. 



PRINCIPAIS
DIFICULDADES

Como fotografar
com o celular?

 Muitas vezes as fotos tiradas com os smartphones acabam de-
cepcionando seus usuários, seja pela baixa qualidade ou até 
mesmo pela falta de nitidez. Essas situações podem ser facilmente 
corrigidas e evitadas com dicas simples que podem ser aplicadas 
em qualquer aparelho celular, afinal, existem grandes diferenças 
entre as câmeras de um aparelho e de outro, entretanto é possível 
se utilizar de técnicas básicas de fotografia para deixar a imagem 
ainda mais bonita 
 
Preparado para descobrir? 

Hoje em dia é tão comum utilizarmos o celular para fotografar que 
acabamos fazendo isso sem dar atenção e até mesmo sem perceber. 
Porém, COMPOR e PÓS-PROCESSAR é um hábito que todos deveriam 
fazer também nesse estilo de fotografia! 



POR ONDE
COMEÇAR?
 É normal ficarmos um pouco perdidos quanto ao processo de 
fotografar com o celular. Normalmente achamos que fotografar 
com o celular é apenas apertar o botão e o celular cuidará de tudo 
sozinho. Mas com pequenas etapas, conseguimos e muito melho-
rar suas fotos com o celular. 

Vamos conferir? 
Limpe a lente da câmera 
sempre que for usá-la! 
Esbarramos nela o 
tempo todo e isso a deixa 
embaçada .1 Evite usar o zoom. O zoom 

faz com que a foto perca 
qualidade, então caso queria 
aproximar, corte a foto no 
pós produção. 2

Use a câmera traseira. A 
quantidade de megapi-
xels é maior e conse-
quentemente a foto 
sairá melhor. 3 Segure o celular com as 

duas mãos. Quanto mais es-
tabilizada a foto, mais niti-
dez ela terá. Um bom 
truque é deixar os cotovelos 
colados ao corpo .

4
Não tenha pressa ao apertar 
o botão e deixar o celular 
capturar o momento. É 
muito comum vermos pes-
soas que apertam pra foto-
grafar e já mexem com o ce-
lular. A probabilidade da 
foto não ficar boa é muito 
grande. 

5



ENQUADRAMENTO

Regra
dos
Terços

 Uma das maiores dúvidas 
para os iniciantes em fotografia, 
chama-se enquadramento. 
Sempre ficam na dúvida em 
como enquadrar de maneira cor-
reta e mais profissional, sem 
cortar a cabeça ou os pés da 
pessoa fotografada. No caso das 
paisagens, é essencial que a foto 
sempre esteja alinhada. Nada de 
horizonte torto! 
 

Essa é uma das regras primordiais na fotografia!  Resumidamen-
te, para aplicar a regra dos terços você deve dividir a imagem 
como 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. Sei que vocês devem estar pensando que a vida 
toda vocês tentaram centralizar o objeto, não é mesmo? Mas co-
mecem a reparar as fotografias de fotógrafos profissionais, e verão 
o quanto essa regra é usada. 



A maioria dos celulares 
atuais terão essa função 
com o nome de: GRADE 

O segredo  para acertar na regra dos terços é entender que cada 
foto tem suas características próprias e nem sempre é fácil definir 
o que vai nas bolinhas. O importante é que, antes de tirar a foto, 
você  saiba claramente o que deve estar em evidência, para fazer 
a composição de acordo com este item. 

Ela provavelmente estará 
localizado nas configurações 
da câmera, ou em: 
Ajustes> Câmera> Grade.

Como configurar
no meu celular?



Regra das
Metades

 Evite utilizar a linha do horizonte no meio. Sempre 
tente colocar uma das linhas horizontais da GRADE mais 
para cima ou para baixo para ter uma composição mais 
bonita. Às vezes, como em uma foto de paisagem, você vai 
se concentrar nas próprias linhas do terço – ao invés das 
bolinhas. É mais simples do que você imagina:  

centralize o horizonte.

centralize a árvore.

centralize o monumento.

centralize as linhas.

N
Ã
O

 Se o céu está 
mais interessante, 
deixe ele em evidên-
cia deixando o hori-
zonte abaixo da 
linha inferior, como 
na foto ao lado. 



 Se o céu não tem nada 
demais e você quer dar desta-
que para o que está abaixo dele, 
coloque a linha do horizonte
posicionada no terço superior. 



MODO
HDR

 Em outras palavras o HDR (Alto alcance dinâmico) significa a quan-
tidade de luz de diferentes intensidades que consegue ser gravada 
pelas lentes da câmera. 
 
 Ainda que o objetivo do HDR seja tornar as fotos melhores, não é in-
dicado que você saia por aí utilizando o recurso em qualquer ambiente 
que deseja fotografar. Resumindo, o objetivo do HDR é conseguir captar 
o máximo de detalhes nas luzes e sombras. 

Quando você deve 
usar o HDR?

 Paisagens (Panorâmicas): geralmente, grandes paisagens possuem 
muito contraste entre céu e terra, por exemplo, o que dificulta o trabalho 
da câmera para juntar todos os detalhes na mesma imagem. Com o 
HDR, a câmera do seu smartphone captura detalhes do céu sem deixar 
aaparência da tela muito escura e vice-versa .

 Retratos na luz solar: a iluminação é um dos aspectos mais impor-
tantes de uma boa foto mas, em ambientes abertos, a luz do sol pode 
causar sombras ou muito brilho a ponto de "estourar" a imagem. O HDR 
consegue regular estas discrepâncias e faz com que o motivo da image-
mapareça melhor. 

 Cenas de baixa luminosidade e contraluz: se sua foto estiver
parecendo escura demais, o que também acontece se a sua cena tem re-
tro-iluminação(iluminação atrás do seu assunto), o HDR pode iluminar 
mais o primeiro plano sem deixar a imagem muito escura ou muito
iluminada (estourada). Em outras palavras, ele vai equilibrar a cena. 



 Cenas de alto contraste: algumas fotos ficam melhores com
forte contraste entre as partes claras e escuras da foto, como se você qui-
sesse destacar pontos mais escuros. Logo, o HDR tornará isso menos in-
tenso, resultando em uma foto menos destacada. 

 Fotos com movimento: se algum de seus objetos está se movendo 
(ou podem se mover), o HDR aumenta a chance de uma foto borrar. 
Lembre-se, o HDR faz três fotos, por isso, se o seu motivo se move entre o 
primeiro disparo e segundo, a imagem final não será muito boa. 

 Cores vivas: se o ambiente estiver muito escuro ou muito
claro, o HDR pode deixar algumas das cores sem vida. No entanto, se 
você está lidando com as cores que já estão muito vivas, o HDR pode tor-
ná-las ainda mais vibrantes. 

Quando você não deve usar HDR?



DICAS PARA SAIR 
BEM NA FOTO

1
 Descubra qual o 
seu melhor ângulo. 
Normalmente todo 
mundo tem um lado do 
rosto que gosta mais e 
que sai melhor na foto. 
Descubra! 

2
 Se você quiser aparen-
tar mais magra na foto, peça 
quem for tirar para nunca 
posicionar a câmera de cima 
pra baixo (assim achata), 
sempre posicione a câmera 
de baixo para cima (a 
câmera deve ficar numa 
altura abaixo do seu rosto). 

3
 Para fotos infantis: Use o 
modo de disparo contínuo. 
Na maioria dos celulares, 
basta continuar pressionan-
do a tela após a primeira 
foto. Os pequenos se mexem 
demais, e muito rápido. As 
vezes, de 10 fotos feitas na 
sequência, 1 se destaca. por 
conta da expressão, posição 
ou momento mesmo. Se a 
ideia é ter fotos espontâne-
as, use sempre o modo con-
tínuo. 



Dicas para uma
boa selfie

1
 Iluminação é primordial para uma boa selfie. Evite locais es-
curos e sem iluminação natural. Se a imagem for feita em casa, o 
segredo é se posicionar próximo a uma janela e usar essa luz 
para iluminar todo o seu rosto. Outra boa dica é ficar perto de 
cortinas que ajudam a difundir a luz do sol sem deixá-la muito 
"dura" e intensa mantendo o ambiente claro para foto. O segre-
do é sempre apontar o rosto todo para a direção da luz. 

2
 Ao posicionar a câmera acima do rosto 
você consegue fotos nas quais aparecerá 
com o rosto mais fino, é um ótimo truque 
para quem quer disfarçar o tamanho do
nariz. Inclinar levemente a cabeça para o 
lado ou para baixo também ajuda; e nada 
de flash. 

3  Use o seu melhor ângulo 
a seu favor. Normalmente as 
pessoas preferem fotografar 
de um ângulo preferido. 

4
 Evite sombras. Especialmente útil quando esta-
mos usando luz natural, evite a projeção de sombras 
na foto, já que apagará uma parte de seu rosto na 
imagem. Os melhores horários para usar luz do Sol 
ao mesmo tempo que evita as sombras é bem de 
manhã, ao nascer do sol, ou no final do dia, quando 
ele está se pondo. Evite horários como meio-dia ou 
uma hora da tarde, já que é onde o Sol está mais 
forte e mais propenso a gerar sombras na sua foto. 



EDIÇÃO DE
FOTOS

Vou deixar aqui para 
vocês a indicação dos 
aplicativos grátis que são 
ótimos para deixar sua 
foto mais profissional. 

 Para mim este é o melhor editor grátis de 
fotos! Muito completo, este app oferece efeitos 
com ajustes profissionais para deixar suas ima-
gens perfeitas. Essa ferramenta gratuita 
também possui a função Retrato, com ferra-
mentas para destacar, suavizar e desfocar 
fundos em fotografias. As opções de edição são 
ideais para melhorar selfies e fotos com peque-
nos problemas de iluminação.  

 É um editor de imagem para celular que apre-
senta filtros grátis e ferramentas poderosas. Disponí-
vel para iPhone (iOS) e Android, esse app é excelente 
para melhorar fotos, pois conta com recursos simila-
res aos encontrados em software complexos, como o 
Adobe Photoshop e o Adobe Photoshop Lightroom. 

 O PicsArt Photo Studio traz diversas ferramentas 
para capturar, editar e compartilhar imagens com 
seus amigos. Além dos efeitos convencionais, ele 
conta também com ferramentas de edição mais 
avançadas. É possível, por exemplo, desenhar, adicio-
nar figuras e fazer colagens com diversas fotos.

 O PicsArt Photo Studio traz diversas ferra-
mentas para capturar, editar e compartilhar 
imagens com seus amigos. Além dos efeitos 
convencionais, ele conta também com ferra-
mentas de edição mais avançadas. É possível, 
por exemplo, desenhar, adicionar figuras e 
fazer colagens com diversas fotos. 



Boas
Fotos!

Brincar com as funções de 
seu smartphone e procurar 
outros aplicativos e funcio-

nalidades, além de arris-
car e testar, fazem parte 

de um processo que torna-
rá de você um fotógrafo 

melhor!

Lembre-se



Biografia

Gabriela Borges
Fotográfa

 Formada em Fotografia 
e Imagem pela Faculdade 
Cambury. Atua na área há 13 
anos. Filha de fotógrafo. 
Cresceu dentro de um estú-
dio fotográfico e a paixão 
pela profissão veio natural-
mente. 

 Atualmente tem seu 
próprio estúdio, onde 
atende gestantes, noivas e 
outros clientes que querem 
registrar os momentos mais 
felizes de suas vidas. Ministra 
cursos de fotografia de celu-
lar, com o objetivo de tornar 
possível a todos registrar 
momentos especiais. 


