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Durante toda a minha pesquisa para escrever o ebook "Nikon ou 
Canon? Câmera Profissional ou Semiprofissional? Aprenda a decidir você 
mesmo!”, me deparei com muitos sites, principalmente americanos, onde uma 

das dúvidas mais recorrentes, mesmo pra quem estava iniciando, era saber 

escolher também o equipamento para um estilo fotográfico específico. As 

respostas eram as mais variadas possíveis, principalmente porque cada um 

responde baseado na sua própia experiência e isso nem sempre pode refletir a 

realidade de quem está perguntado. 

Por isso, busquei neste bônus, dar sugestões de kits 

completos baseados no nosso mercado fotográfico, de maneira a facilitar a 

sua entrada em um nicho específico. 

Como você já sabe existe uma enorme quantidade de câmeras 

muito eficazes para vários aspectos da fotografia! Por exemplo, a Nikon 

D7000 é quase tão capaz quanto o D7100, e a Canon 7D é aproximadamente 

igual à Canon 70D e às vezes até  superior em alguns aspectos. 

No entanto, tenha em mente que este guia é destinado a 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt-BR&u=http://www.amazon.com/gp/product/B00BI9X7UC/ref%3Das_li_ss_tl%3Fie%3DUTF8%26camp%3D1789%26creative%3D390957%26creativeASIN%3DB00BI9X7UC%26linkCode%3Das2%26tag%3Dslrlounge01-20&usg=ALkJrhihRiHESUyB716XO9uv_IZyQdxZMQ
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aconselhar os novos compradores, não para validar se você pode ou não realizar fotografia de algum estilo fotográfico com a 

câmera que possui atualmente, porque realmente acredito que você possa fotografar praticamente qualquer estilo com qualquer 

câmera DSLR. 

Então, se você não vir sua câmera ou seus acessórios por aqui, não interfere no que você já faz. No entanto, se você 

for comprar uma câmera ou acessório específico para um estilo fotográfico, então as dicas de kits se aplicam perfeitamente. 

Você sabe que podemos fazer praticamente qualquer coisa nos dias de hoje, mesmo com as câmeras mais acessíveis, 

certo? Isso não significa que você deve considerar uma câmera de entrada como aceitável para o trabalho profissional a longo 

prazo, simplesmente porque mesmo que uma DSLR de entrada tenha um sensor surpreendente, é apenas metade da batalha de um 

fotógrafo profissional, como os de casamento, por exemplo.  

 Fiz minhas recomendações com isso em mente, por isso muitos acessórios que você irá encontrar por aqui, podem 

perfeitamente ser utilizados profissionalmente, mas a ideia é que estou falando com um iniciante ou um hobbysta. 

Considere também que existem muitos acessórios sendo lançados o tempo todo, sempre tem uma nova lente, flash, 

ou qualquer outro item que possa melhorar sua fotografia, e neste guia eu quis trazer o que pode ser usado por cada estilo 

fotográfico por bastante tempo e você também poderá considerar substitutos, caso se interesse por uma marca ou outra. 

Os acessórios escolhidos são em sua maioria para câmeras Canon e Nikon, simplesmente porque dominam 90% do 

mercado fotográfico, o que acaba levando várias empresas a desenvolverem produtos para essas duas marcas. 

Como eu disse no Ebook “Canon ou Nikon, Câmera Profissional ou Semiprofissional? Aprenda a decidir você mesmo”, 

leve isso em consideração na hora de escolher sua câmera, às vezes uma marca pode parecer atraente no preço, mas não possui 

acessórios que vão te acompanhar na sua evolução fotográfica, e outras nem sequer possuem acessórios específicos por estilo 

fotográfico, outras ainda são extremamente caras, o que leva a um baixo custo x benefício. 

Levei bastante tempo pra chegar a essas configurações e você vai perceber que algumas sugestões tem mais de uma 

marca e modelo e outras não tem nenhuma, porque uma das minhas maiores preocupações era introduzir um conhecimento mais 

amplo, levando até você marcas que possuem excelentes custo x benefício para quem está iniciando, mas não são conhecidas do 
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grande público, e as que não possuem indicação, como por exemplo “cartões de memória”, é porque a marca e o modelo depende 

da sua câmera, mas posso indicar se precisará de um cartão grande ou rápido.  

Bom, Aprendi muito em fóruns destes estilos fotográficos, mas como disse antes, cada um tem uma opinião, por isso 

fui atrás de fotógrafos profissionais, hobbystas e especialistas técnicos e fiz a minha seleção, levando em consideração a utilidade 

prática da informação contida neste guia. Espero que você goste e principalmente seja um incentivo para você praticar e evoluir sua 

fotografia. 

Então vamos aos kits? 
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Lentes para Canon 

1 - Canon EF-S 10-18mm STM - Melhor Custo x Benefício 

2 - Canon EF-S 10-22mm (melhor construção) 
3 - Canon EF 17-40mm f/4L (série L poderá ser usadas em câmeras FX no futuro). 

Lentes para Nikon 

4 - Sigma EF 10-20mm f/4.5.6DC (custo x benefício) 
5 - Nikon AF-S 10-24mm ED (melhor construção) 
6 - Nikon AF-S 16-35mm (Série Nano Cristal) 

 7 - Tripés 

 Weifeng 5316 – Melhor Custo x Benefício

 Velbon 555R – Intermediário

 Manfrotto MK294-D3RC2 –  tripé para vida toda.

8 – Disparador remoto (sem fio) 

9 – Cabo Disparador Timer (ou Time lapse) – Procure pelo modelo da sua câmera, também existe o da marca Godox e JJC com um 
bom custo x benefício. 

10 – Filtros Polarizador e ND (Densidade Neutra) 

. Polarizador série HRT da Hoya 

. Polarizador Pro 1 da Hoya 

. Densidade Neutra Hoya ND4 a ND variável 
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1 - Flash Circular 

 Para Canon - Yongnuo YN-14EX

 Para Nikon e Canon - TTL GODOX ML-150

Lentes: 

2 - Nikon – Nikkor AF-S 105mm f/2.8 

3 - Canon – EF 100mm macro f/2.8 USM 

4 - Tripé  Weifeng WT3716H3 

5 - Tubo De Extensão 

 Canon – EF 12 (para grande angulares) e EF 25 (para distâncias focais acima de 50mm)
 Nikon – PK 13

6 - Anel de Reversão – Procure pelo diâmetro da sua lente. 

7 - Filtros Close-Ups Hoya 

A fotografia Macro foi o estilo fotográfico com maior número de acessórios específicos, selecionei os que poderiam 

trazer um resultado bom para quem está experimentando este estilo, mas se você for abraçar profissionalmente, precisará investir 

em equipamentos e técnicas mais avançadas. 

Neste Kit também você tem o maior número de opções, ao contrário do Estilo Paisagem que você precisará de 1 item 

de cada para melhorar seus resultados, aqui um substitui o outro, ou seja, OU você compra lentes macro, OU pode experimentar os 

Filtros Close-ups OU usar um anel de reversão OU tubos de extensão, porque todos tem a função de aproximar, claro que cada um 

com um nível de eficiência diferente, aqui vale o quanto quer investir. 

http://www.amazon.com/Yongnuo-YN-14EX-Macro-Flash-Light/dp/B00F5UY9XE/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1429282721&sr=1-1&keywords=yongnuo+14ex
http://www.amazon.com/Yongnuo-YN-14EX-Macro-Flash-Light/dp/B00F5UY9XE/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1429282721&sr=1-1&keywords=yongnuo+14ex
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1 - GO PRO 

2 - Faixa de cabeça para  GoPro 

3 - Cinturão de Fixação Peitoral para GoPro 

PARA DSLR 

4 - Lente 70-200mm 2.8 

5 - Bateria Extra 

6 - Cartões Rápidos 

7 - Mochila Abertura Traseira 

8 - Monopé - Manfrotto 680B 

9 - Para-Sol 

Na pesquisa pelo Estilo “Esportes”, me deparei com muitos especialistas falando da GO PRO e outros das DSLRs, 

minha conclusão é que possuem finalidades diferentes, as Go Pro mais para fotografar/filmar (dependendo da versão da sua Go Pro 

ela também fotografa enquanto filma) a visão do esportista e as DSLRs para fotografar os esportistas em ação. 

Existem concorrentes da GO PRO como a Sony HDR-AS15 com um excelente custo x benefício, o único senão é 

justamente a baixa resolução nas fotos (2MB), mas se quiser filmar, vale a pena. 
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Lentes: Primes 

1 – 35MM 

2 – 85MM 

3 – 50MM 

4 – Tripé 

Lentes Zoom 

5 – 24-70MM 

6 – 70-200MM 

7 – Flashs - Canon; Nikon ou Yongnuo (Modelos Mais Avançados) 

8 – Cartões de qualidade 

9 – Fotômetro 

Neste estilo, um dos mais procurados por fotógrafos iniciantes, talvez seja também um dos mais fáceis de entrar 

porque não depende de tantos acessórios. Aqui você poderá escolher uma das lentes prime, mas é mais interessante ter as três, eu 

mesma trabalhava com essas mesmas lentes, e é claro que vai depender de quanto você quer investir ou só testar o estilo. A 50mm, 

além de mais famosa pode ser a mais versátil pra quem está iniciando. 

As lentes Zoom também são excelentes para fazer retratos e você pode escolher uma prime e uma zoom e terá 

infinitas possibilidades! 

O fotômetro de mão será necessário se você for fazer retratos em estúdio, aliás, você vai perceber que existem vários 

acessórios comuns a alguns estilos fotográficos como Retrato, Estúdio e Estúdio em casa. 

Ficará ao seu critério escolher uma marca porque os preços variam demais! Eu usei esse Minolta da foto com 

excelentes resultados! Até porque em estúdio com a luz controlada é muito mais tranquilo fotografar. Se você for usar outros 

equipamentos como luz contínua ou flash (tochas) para fotografia externa, talvez um fotômetro mais avançado seja interessante, 

mas como iniciante, um simples resolverá a maioria das situações de luz. 
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1 - Kit Studio Portrait 2002+/3003+ -  Mako 

 Flashes Mako 2002+ (Autovolt)
 2 Flashes Mako 3003+ (Autovolt)

 1 Snoot G3 Ø60mm

 2 Refletores WA G3

 1 Refletor Backlight G3
 1 Sombrinha Branca – Média

 1 Softbox sem recuo 60 x 80 (Prata)

 3 Tripés Medium
 1 Tripé Backlight com Haste 35

 1 Girafa Medium

 1 Cabo sincronismo PC-M / P2-M (Ø3,5mm)

 4 Cabos Bipolar de ligação à rede

2 - Fotômetro Sekonic L-758DR 

3 - Kit Studio Digital Básico, intermediário ou avançado – Atek 

4 - Rádio Flash Yongnuo 622 – bom custo benefício 

5 - Kit Apolo II - Greika 

Existem vários kits de estúdio que podem ser muito úteis, principalmente para quem está iniciando, eu já tive um 

estúdio todo com produtos ATEK e depois inteiramente com produtos MAKO que são mais resistentes e bem acabados. A marca vai 

depender do uso que você fará desses equipamentos, porque existem marcas como a Greika que podem ter um excelente custo x 

benefício para quem está iniciando. Desmembrei o Kit da Mako pra você ter uma ideia dos acessórios que são utilizados dentro de 

um estúdio. As lentes podem ser as mesmas de retrato. 
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Lentes: Primes 

35MM  

85MM  

50MM 
 
Lentes Zoom 
 

24-70MM 
70-200MM 

 
Flashs - Canon; Nikon ou Yongnuo (Modelos Mais Avançados) 

 
1– Cartões Grandes e Rápidos 

 
2 – Pack De Bateria Pra Flash 
 

3 – Bateria Extra 
 

4 – Monopé Manfrotto MVM500 OU Benro A48FST 
 

5 – Pilhas Recarregáveis -  Lenmar R2g (2150mah) 
 
6 – Carregador De Pilhas -  BC-700 Da La Crosse Technology 

 
7 – Caneta De Limpeza - Lenspen Lp1 

 
8 – Double Strap – Greika OU Alça de Neoprene (Neck Strap) 

 
9 – Difusor Flash OU Rebatedor de Flash - http://fotodicasbrasil.com.br/template-de-rebatedor-de-flash-externo/ 
 

Fotografei grandes casamentos por anos e esses acessórios foram os que mais utilizei e que me permitiram ter excelentes 
resultados. Você poderá investir em outras lentes se quiser, mas você deve ter percebido que são as mesmas indicadas para retratos 

e estúdio. Talvez a maior diferença é que eu trabalhava com duas câmeras, uma com uma lente fixa (35mm) e outra com uma lente 
zoom (70-200mm), o que me dava muitas possibilidades de resultados. 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-634780457-double-strap-alca-dupla-cameras-dslr-canon-nikon-sony-_JM
http://fotodicasbrasil.com.br/template-de-rebatedor-de-flash-externo/


19 



20 

Lentes: Primes 

1 – 35MM 

2 – 85MM 

3 – 50MM 

Lentes Zoom 

4 – 24-70MM 
5 – 70-200MM 

6 – Flashs – Canon; Nikon ou Yongnuo (Modelos Mais Avançados) 

7 – Kits Luz Contínua 

 Photo Light Set Newborn MAKO

 Kit Soft 127 Greika

8 – Rádio Flash Yongnuo 622 – bom custo benefício 

9 – Fundo Superior Backgrounds - MAKO 

10 – Suporte Para Fundo 

 Kit para Fundos com Tripé - MAKO
 Suporte p/ fundo marca easy ET8713 (dois tripés e barra)

Decidi colocar a sugestão de um estúdio em casa porque recebo muitos emails de leitores que querem fotografar com 

um nível superior em suas casas, ou até mesmo iniciar na fotografia de Newborn que, aliás, pode seguir os acessórios de estúdios 

descritos neste guia, e mais uma centena de acessórios para bebês que você encontra em lojas especializadas.  

Aqui a dica é procurar pelos kits mais simples ou específicos para retratos e você deverá escolher se vai trabalhar com 

o speedlight (flash externo da câmera), luz contínua ou flash (tocha) de estúdio, os dois primeiros são mais interessantes pra quem

está iniciando. 
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Estes são os estilos fotográficos mais buscados por quem está iniciando na fotografia e gostaria de lembrá-lo que 

muitos destes acessórios poderão te acompanhar profissionalmente e outros são pra você estudar o estilo até se aprofundar mais. 

Alguns fotógrafos demonstram preferências por este ou aquele acessório, ou ainda, esta ou aquela marca, e só a 

prática poderá te ajudar a definir as suas preferências e principalmente o SEU estilo fotográfico dentro do que escolher. 

Tenho total convicção que a escolha do seu equipamento é o primeiro e mais importante passo para entrar nesse 

mundo incrível que é fotografar e fico feliz de participar dessa sua etapa. 

Espero continuar evoluindo junto com você! Por isso agradeço você ter adquirido meu ebook e tenho certeza que este 

presente será muito útil pra você. 

Para mais dicas e aprendizados: Acompanhe nosso site: www.fotodicasbrasil.com.br 

Curta a nossa Fan Page: www.facebook.com/FotoDicasBrasil 

E não deixe de assinar gratuitamente nossa Newsletter: http://eepurl.com/CuXt9, além de receber todas as 
atualizações do site diretamente no seu e-mail, você ainda participa de promoções e conteúdos exclusivos para assinantes! 

Se tiver alguma dúvida ou quiser contribuir com alguma informação, mande um e-mail para 

contato@fotodicasbrasil.com.br, será um prazer trocar ideias com você.  

Até breve! 

Simxer 

http://www.fotodicasbrasil.com.br/
http://www.facebook.com/FotoDicasBrasil
http://eepurl.com/CuXt9
mailto:contato@fotodicasbrasil.com.br



