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ISO – GRAU DE SENSIBILIDADE À 
LUZ

ISO é um sistema que refere-se à maneira como o sensor vai se ajustar à quantidade de luz do 

ambiente fotografado



ISO – GRAU DE SENSIBILIDADE À 
LUZ



BALANÇO DE BRANCO



QUALIDADE DA IMAGEM

JPEG – Alta compressão

RAW – Arquivo 

digital com a 

totalidade de 

dados da imagem



O diafragma é um sistema de lâminas circulares que se localiza na lente e que permite a 

passagem da luz para dentro da câmera. O ajuste do tamanho dessa abertura se dá 

através do anel do diafragma



ABERTURA DO DIAFRAGMA



ABERTURA DO DIAFRAGMA

Quanto mais fechado o diafragma (aberturas menores como f22 e f32) maior será a 

profundidade de campo da cena, ou seja, mais planos nítidos a foto terá



ABERTURA DO DIAFRAGMA

Quanto mais aberto o diafragma (aberturas maiores como 1.4 e f2) menor será a 

profundidade de campo da cena, ou seja, menos planos nítidos a foto terá



VELOCIDADES DO OBTURADOR (ALTA)



VELOCIDADES DO OBTURADOR (BAIXA)



VELOCIDADES DO OBTURADOR

O obturador é o sistema responsável pelo tempo de entrada da luz que atingirá o sensor



FOTOMETRIA

Para obter uma fotografia com a exposição adequada é necessário medir a quantidade 

de luz que vai atingir o sensor da câmera. O mecanismo que mede essa quantidade de 

luz é chamado de fotômetro



FOTOMETRIA

Matricial (ou evaluativa): o fotômetro lê a cena dividida em segmentos, com todas as 

variações de luz e claridade. Configura os ajustes automáticos tendo como base uma 

média desses valores. Toda a área do enquadramento é lida



FOTOMETRIA

Parcial (ou ponderado ao centro): o fotômetro faz uma leitura da média da luz de toda a 

cena que aparece no visor da câmera, dando ênfase ao que está no centro da imagem e 

menor valor às bordas do enquadramento



FOTOMETRIA

Central (ou pontual): apenas uma pequena área, normalmente no centro do visor, que 

será lida pelo fotômetro. Seu uso exige maior experiência do fotógrafo e conhecimentos 

sobre fotometria avançada



CLASSIFICAÇÃO DAS OBJETIVAS 
FOTOGRÁFICAS



DISTÂNCIA FOCAL E ÂNGULO DE VISÃO



REGRA DOS TERÇOS





ÂNGULOS DE VISÃO



ONE-SHOT AF (DISPARO ÚNICO)

• Ideal para fotografar retratos

• Assuntos parados

• Câmera foca o assunto 
automaticamente

• Depois de focado o assunto, você 
pode travar o foco e alterar 
livremente a composição dos 
disparos



AL FOCUS AF

• Ideal para fotografar crianças e 
movimentos súbitos

• Câmera foca o assunto 
automaticamente



AL SERVO AF

• Ideal para objetos que se movem

• Câmera mantém o foco em um 
assunto com movimento contínuo



HTTP://WWW.CANONCOLLEGE.COM.BR/SIMULADOR



HTTP://CANONFEATURES.CA/COMPARISON-TOOL/EVERYDAY-PHOTOGRAPHS



HTTP://CUSA.CANONLENSES.CA/LENS-TESTER?LENSID=30&CATEGORYID=6&LEFTLENSID=49&RIGHTLENSID=30



ARMAZENAMENTO ONLINE DE FOTOS -
HTTPS://WWW.FLICKR.COM/



SOFTWARES DE EDIÇÃO

• Lightroom da Adobe – custa R$ 44,00 ao mês a assinatura -
http://www.adobe.com/br/products/photoshop-lightroom.html

• Adobe Protoshop Express (gratuito) - https://www.microsoft.com/pt-
br/store/p/adobe-photoshop-express/9wzdncrfj27n

• Gimp (gratuito) - https://www.gimp.org/

• Paint.net (gratuito) - http://www.getpaint.net/index.html

http://www.adobe.com/br/products/photoshop-lightroom.html
https://www.microsoft.com/pt-br/store/p/adobe-photoshop-express/9wzdncrfj27n
https://www.gimp.org/
http://www.getpaint.net/index.html


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• O domínio da luz – Curso de Iniciação à Fotografia – Omicron Escola de 
Fotografia

• Site http://www.rccparana.com.br/formacoes/quais-sao-as-regras-que-um-
fotografo-deve-respeitar-dentro-da-igreja/

http://www.rccparana.com.br/formacoes/quais-sao-as-regras-que-um-fotografo-deve-respeitar-dentro-da-igreja/


MELHORES ESCOLAS DE FOTOGRAFIA

• Omicron – Curso Anual - http://www.omicronfotografia.com.br/

• Senac – Fotografia Arte e Técnica -
https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=1&tc=201600197

http://www.omicronfotografia.com.br/
https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=1&tc=201600197


MELHORES LOJAS DE 
EQUIPAMENTOS EM CURITIBA

• Material fotográfico – Diafilme - http://www.diafilme.com.br/

• Equipamento fotográfico – Macrophoto - http://www.macrophoto.com.br/

http://www.diafilme.com.br/
http://www.macrophoto.com.br/


MELHOR LOJA NOS EUA

• BH Photo - https://www.bhphotovideo.com/

https://www.bhphotovideo.com/


ACADEMIA CANON

• Simulador de lentes - http://cusa.canonlenses.ca/lens-
tester?LensID=30&CategoryID=6&leftLensID=49&rightLensID=30

• Catálogo de lentes Canon -
https://www.dpreview.com/products/canon/lenses?subcategoryId=lenses

• Treinamento Canon - http://www.canoncollege.com.br/

• Simulador Canon - http://www.canoncollege.com.br/simulador

• Comparativo de Lentes Canon - http://canonfeatures.ca/comparison-
tool/Everyday-photographs

http://cusa.canonlenses.ca/lens-tester?LensID=30&CategoryID=6&leftLensID=49&rightLensID=30
https://www.dpreview.com/products/canon/lenses?subcategoryId=lenses
http://www.canoncollege.com.br/
http://www.canoncollege.com.br/simulador
http://canonfeatures.ca/comparison-tool/Everyday-photographs


RECOMENDAÇÃO DE LEITURA

• TUCCI, Damon. Fotografe Casamentos e Eventos: Manual passo a passo 
para profissionais. Editora Photos

• HEDGECOE, John. O novo manual de Fotografia. SENAC.



REGRAS LITÚRGICAS PARA 
AGENTES DA PASCOM

• O sentido do Sagrado

• Conhecimento dos Ritos

• Lugares celebrativos: altar, sacrário, ambão e sede, área do presbitério

• As partes mais sagradas do Rito: Oração Eucarística (Cânon) com a 
consagração e elevação; distribuição da comunhão, proclamação do 
Evangelho e Leituras

• Um serviço lateral e escondido



TEXTO ESCRITO – REGRA BÁSICA 5W2H



10 REGRAS DE OURO 

1. Saiba o que está falando

2. Use frases curtas

3. Cuide da pontuação

4. Prefira a ordem direta

5. Torne as ideias palpáveis

6. Evite abreviaturas e siglas obscuras

7. Procure não repetir ideias

8. Deixe as emoções de fora

9. Saiba o verdadeiro significado das palavras

10. Conheça o seu público alvo

Fonte: http://exame.abril.com.br/carreira/10-regras-de-ouro-para-escrever-um-texto-claro/ em 03/11/2016



DÚVIDAS?

Marcio de Lima Corcovado

E-mail: marcio.corcovado@icloud.com

Fone: (041) 9 9125-1655

Twitter: CorcovadoMarcio

Skype: marcio.corcovado

Facebook: https://www.facebook.com/marciocorcovado

Site referência para agentes da Pascom:

http://perpetuosocorroaraucaria.com.br

mailto:marcio.corcovado@icloud.com
https://www.facebook.com/marciocorcovado
http://perpetuosocorroaraucaria.com.br/

