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OLÁ FOTOGRÁFO, TUDO BEM?
Nitidez! Definitivamente algo que buscamos incessantemente em nossas fotos.
Quando estamos iniciando é muito comum que se tenha dificuldades em
conseguir fotos nítidas, com isso iniciamos um processo onde ficamos tentando
achar a resposta pra solucionar nosso problema. Às vezes pensamos que a
câmera é ruim, a lente, a técnica fotográfica, ou ainda a nossa falta de habilidade
em solucionar esse problema na pós-produção.
Bom, na verdade, é um pouco de cada, mas nos meus 15 anos fotografando e
pós-produzindo minhas fotos, descobri que existem 12 segredos para conseguir a
nitidez que tanto buscamos, ou pelo menos, melhorar, e muito, os nossos
resultados, e é isso que eu vou compartilhar com você nesse ebook.
Quando a gente fala em nitidez, a gente está falando de fotos bem claras, visíveis,
sem ruído, sem estar tremidas. Entender isso é importante porque existem várias
coisas que podem tirar a nitidez das nossas fotos, e como recebo muitos emails
com dúvida em relação a isso, percebo que às vezes não tem haver com o que a
pessoa acha que é o problema. Por exemplo, reclamar que a câmera está
granulando as fotos por causa do ISO, quando na verdade a foto está tremida, ou
achar que por estar usando aberturas muito grandes, está perdendo nitidez,
quando na verdade a foto está completamente sem foco. Então, identificar o
problema, é parte importante pra conseguir a solução. E alguns problemas são
muito simples, e outros já precisam de um pouco mais de conhecimento para
conseguir identificar melhor. Então, vamos juntos aprender como podemos
evitar ou resolver os principais problemas de nitidez.
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1º SEGREDO

SEGURAR CORRETAMENTE A CÂMERA
Primeira coisa é segurar a câmera corretamente, a palavra de ordem aqui é
apoio! Essa é uma coisa muito simples, mas para quem está iniciando, pode fazer
toda a diferença. Quando se trata de nitidez, é importante não subestimar todas
as possibilidades.

Essa cena é mais comum do que você imagina. Ver iniciantes segurando a lente
por cima, quando na verdade, você precisa segurar por baixo para dar o máximo
de estabilidade para a sua câmera, em qualquer condição. Tanto na Horizontal:
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Quanto na Vertical:

Muitas vezes, por estarmos usando velocidade alta por exemplo, achamos que
podemos mexer bruscamente, ou rapidamente a câmera, ou até não segurar
corretamente, que não teremos problemas de nitidez. Nossas câmeras são muito
mais suscetíveis a isso do que imaginamos.
Outra posição que pode trazer falta de nitidez, é jogar o corpo para frente ou para
trás.
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O ideal é você dar um passo para trás ou para frente, e procurar manter o corpo
mais reto possível.

Eu já fotografei grandes casamentos, e quando temos 500, 600 convidados, é um
desafio enorme conseguir espaço pra se manter reto enquanto fotografa, então
a dica é manter os braços o mais firme possível para compensar.
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E, se puder agachar, melhor ainda! Assim você consegue apoio extra para
conseguir estabilidade!

A gente pode até achar que é bobagem, mas não é! Essa é a primeira dica, a mais
simples e a mais importante para você conseguir nitidez nas suas fotos antes de
levá-las ao Photoshop pra ajustes finais.
Você já percebeu que estabilidade é algo extremamente importante e
justamente por isso, os próximos dois segredos também estão relacionado a ela.

07

2º SEGREDO

TRIPÉ

Quem me acompanha sabe que, pra mim, tripé é o guarda-chuva da fotografia.
É chato pra carregar, grandes chances de você esquecer em algum lugar, mas
quando você precisa dele, é o que há, claro que o principal objetivo do tripé é
estabilizar nossa câmera, então dependendo do lugar que você esteja, dá pra
improvisar, colocar em cima de uma mesa, de uma cadeira, ou até mesmo em
cima de um toco, que é caso de como eu fiz essa foto aí na Disney:

Isso tem muitos anos e eu fotografava por hobby ainda, mas foi a melhor sacada
que eu podia ter tido pra não perder essa foto, afinal, estava escurecendo e
com a

câmera

que

eu

tinha,

precisava

fotografar

em

baixíssima

velocidade, 4 segundos, claro que a barca (balsa, talvez?), estava parada, ou
seja, não tinha nada se movimentando na cena, mesmo assim seria
humanamente impossível conseguir essa foto sem o tripé, mas tinham vários
tocos de madeira separando onde a gente estava pra essa barca, e foi ali
mesmo que eu configurei a minha câmera e consegui a foto que eu queria! Ter
essa noção de que quando você está utilizando velocidade baixa – qualquer
uma abaixo de 1/30, 1/15, já pode ser considera velocidade baixa – estabilizar
a câmera vai fazer toda a diferença do mundo, seja com um tripé, ou
simplesmente apoiando em algum lugar.
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E em que momento o tripé é indispensável pra nitidez? Como você já percebeu,
quando a gente usa velocidades realmente baixas, mesmo que você fotografe
ainda no modo automático, você pode ajudar a sua câmera a ter resultados
melhores sabendo quando que, provavelmente, ela vai tremer, ou seja, se eu
estou fotografando em baixas condições de luz, grandes chances da sua câmera
baixar a velocidade, e se tiver algum movimento na sua cena, no modo
automático, aquilo que se mexer, vai sair borrado, mas se não tiver nada se
movimentando, como no caso da minha foto, que foi feita no modo manual,
porque no automático ela ia abrir aquele flash popup infame e acabar com meu
resultado, estabilizar a câmera, vai aumentar bastante as suas chances de uma
foto mais nítida.

Ahhhhh Simxer, eu não posso investir agora no último modelo de tripé da
Manfrotto, como resolvo? Nem precisa, se você é iniciante e tem uma câmera de
entrada ou uma superzoom, aqueles tripés de policarbonato que aguentam até
3 kg, resolvem 98% das situações. Eles são um excelente custo-benefício, se você
perder, não vai ser um prejuízo grande, e dá para você testar bastante até saber
se realmente precisa de um tripé para o tipo de fotografia que abraçou, ou seja,
se você começar a perceber que está utilizando muito um tripé, talvez seja a hora
de investir num tripé melhor, um Manfroto, por exemplo.
Bom, só o tripé e saber segurar a câmera, podem não ser suficientes quando
estamos fotografando com baixas velocidades e aí entra nosso terceiro segredo.
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3º SEGREDO

DISPARADOR AUTOMÁTICO

Existe uma diferença entre velocidade baixa e velocidade muito baixa. Porquê?
Eu considero velocidade baixa, abaixo de 1/30, já que essa é uma velocidade que
dá pra fotografar na mão, e dependendo das condições de luz, você pode gravar
o rastro de uma ação, mas se você não segurar bem a câmera, corre o risco de
uma foto tremida. Já com velocidades como 1/15, 1/8, você precisa de tripé, se não
vai sair borrado mesmo. Agora, abaixo disso, ou seja, velocidades em segundos,
você não pode mais apertar o botão do obturador, porque o movimento de
apertar esse botão, sempre vai tremer a foto, mesmo em um tripé! Então quando
a gente está usando segundos, você precisa, ou de um disparador remoto, ou
usar a função de temporizador da sua câmera, que geralmente é de fácil acesso
e possui esse símbolo

, e dependendo da câmera, você configura 2 ou 10

segundos pra ela disparar sozinha, isso com certeza vai garantir muito mais
chances de fotos mais nítidas nessas condições de velocidade.
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4º SEGREDO

LENTES E FILTROS DE QUALIDADES

“A qualidade do seu conjunto de equipamento é limitada pelo elemento de
menor qualidade.”
Não adianta ter câmeras excepcionais com lentes ruins, ou câmeras e lentes boas
e filtros ruins.
Então, pra gente não entrar muito em essa de lente é boa ou ruim, eu vou falar as
coisas mais importantes que você precisa saber sobre a qualidade de uma lente.
Primeiro, a 18-55mm, que é uma lente que vem geralmente nos kits, tem boa
qualidade ótica, a 50mm f/1.8 que geralmente é a segunda lente pra quem está
iniciando, também tem ótima qualidade ótica.
Agora, generalizando, normalmente as lentes fixas, ou seja, que só possuem uma
distância focal como a 50mm, a 35mm, a 85mm, todas que só tem uma distância,
um número só, possuem maior qualidade ótica, porque eles possuem somente
um elemento ótico dentro delas. Já lentes que possuem várias distâncias focais
como a 18-135mm, 28-135mm, 18-105mm, ou seja, toda vez que a distância da
lente tem um range muito grande, que vai de um número pequeno até um
número grande, normalmente elas possuem menos qualidade ótica, porque elas
possuem vários elementos e acabam perdendo qualidade, e porquê? Porque são
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lentes mais baratas, pra você conseguir uma lente com um range grande com
excelente qualidade ótica, você provavelmente estará pagando por esses
elementos e elas vão custar no mínimo de 3 a 4 vezes o preço de uma lente mais
simples e com menos qualidade ótica.
Porém, eu normalmente estou falando com fotógrafos iniciantes e amadores,
que é o nosso público, por isso, perceber essa falta de qualidade ótica, vai levar
um tempo, que pode variar dependendo de quanto você se dedica a fotografar,
por isso, no início o ideal é buscar custo-benefício e não necessariamente as
lentes mais caras do universo, porque existe todo um conhecimento técnico e de
habilidades que você precisa desenvolver antes desse equipamento incrível,
maravilhoso, te entregar o que você está esperando. Se você só fotografa no
modo automático, não importa muito o equipamento, você vai sempre ter
resultados muito parecidos, seja com uma câmera profissional, ou uma câmera
de entrada, acredite.
Independente disso, existem sites de reviews de lentes, que podem te ajudar a
descobrir se sua lente ou a lente que você quer, é boa ou não. Eu uso muito o
Dpreview - www.dpreview.com, e o OpticalLimits - www.opticallimits.com, e
mesmo que você não fique muito confortável com a língua do Tio Sam, a
OpticalLimits tem um resumo visual, que depois que você escolher o review da
lente que quer saber a qualidade, lá em cima a direita verá 3 botões e o último é
o da análise (Analysis) e no final da página de análise, existe uma avaliação por
estrelas de três parâmetros: Qualidade ótica (OpticalQuality), qualidade
mecânica (MechanicalQuality) e de quebra ainda te dá o custo-benefício
(Price/Performance), não precisa de mais nada, né? E eu confio bastante nos
resultados porque até hoje, 100% das lentes que trabalhei, batem com o review
feito por eles!
Mais uma dica, se ainda assim você precisar da ajuda de outra pessoa pra saber
se uma lente é boa ou não, informe todas as especificações da lente, aqueles
números e letras que vem depois podem variar entre lentes com a mesma
distância focal, e além disso você precisa informar qual a marca e modelo da sua
câmera, porque às vezes existe uma mesma lente para níveis de câmeras
diferentes.
O mais importante é você ter em mente que às vezes o problema da falta de
nitidez, não vai estar no equipamento, e sim na forma como você está
fotografando, ou seja, estudar fotografia, dominar o modo manual, geralmente
está bem antes do equipamento resolver as coisas sozinho.

12

Bom, e como eu coloquei Lentes e Filtros no mesmo segredo, a principal
observação que eu tenho em relação aos filtros, é que se você decidir usá-los,
você até pode comprar um baratinho pra testar, mas o ideal é investir em filtros
de qualidades, o filtro UV, por exemplo, pode variar entre 10 a 200 dólares, aí você
já percebe que a qualidade varia bastante de um modelo pro outro, e
especificamente no caso do filtro UV, avaliar se realmente você precisa de um,
porque normalmente ele é usado como proteção da lente, mas será que você
fotografa em condições tão adversas assim? Praia, guerra, festa infantil, ou
costuma deixar sua lente cair, coisas do tipo. É importante avaliar se vale o
investimento em relação ao valor da lente, por exemplo, se você fotografa festa
infantil, provavelmente passa a maior parte do tempo agachado, então corre
bastante risco de uma criança esbarrar em você e se estiver usando, por exemplo,
uma 24-70mm Série II de 8 a 9.000 reais, colocar um filtro UV para proteger a
lente, pode ser algo se considerar.
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5º SEGREDO

FOCO AUTOMÁTICO X MANUAL
Pode parecer uma dica simples, mas perdi a conta de quantas vezes eu vi
acontecer esse problema com fotógrafos iniciantes.

Muitas lentes possuem um seletor de Foco Automático e Foco Manual, às vezes a
pessoa esbarra, ou usa o foco manual e esquece de devolver pro automático, que
é aquele que quando você aperta o botão do obturador até a metade, você ouve
aquele barulhinho da lente se ajustando pra achar o foco. Se você mudar esse
seletor para foco manual, obrigatoriamente vai precisar girar o anel de foco pra
achar o foco da sua cena, se não fizer isso, adeus nitidez! Minha dica é fotografar
90% do tempo no Foco Automático, que vai te entregar nitidez na maioria
das situações, sem você precisar se preocupar de perder umas fotos por causa
desse detalhe!
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6º SEGREDO

MODOS DE FOCO
Mas mesmo no modo de foco automático, você ainda tem opções para aumentar
suas chances de fotos mais nítidas!
Na maioria das câmeras DSLR, existem 4 opções básicas para configuração do
foco automático, como você já sabe, câmeras diferentes, podem ter opções e
nomes de opções diferentes, mas geralmente são eles: único, contínuo,
automático ou manual. E para ajudar a escolher a opção certa, pergunte antes a
si mesmo: “O motivo da minha foto está se movendo?”
A primeira resposta possível seria: Não, o motivo da minha foto não está se
movendo!

Se o motivo da sua foto não estiver se movendo, escolha “AF-S” para a Nikon ou
“OneShot” para a Canon. Este modo trava o seu foco, baseado na distância do seu
motivo. Enquanto o seu motivo mantiver esta distância, a sua foto ficará em foco.
O seu motivo precisa estar parado para este modo de foco funcionar. Na verdade,
a sua câmera não irá tirar a foto se o seu motivo estiver se movendo porque ela
não vai poder travar o foco.
Outra resposta à minha pergunta “O motivo da minha foto está se movendo?”
seria sim, o meu motivo está se movendo!
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Nesse caso use o foco automático contínuo (AF-C para Nikon ou AI Servo para
Canon). Neste modo, você coloca o seu ponto de foco automático sobre o seu
motivo, e o foco continua a se ajustar enquanto você segura o botão do
obturador, mantendo seu motivo em foco enquanto ele se move, bem útil né?
Por exemplo, se alguém estiver andando de bicicleta, coloque o ponto de AF
(aquele quadradinho vermelhinho que acende quando pressionamos o botão do
obturador) em seu motivo e aperte levemente o botão do obturador, até a
metade, pra focar. E enquanto você mantiver o botão apertado, o foco
automático vai continuar se ajustando, e quando você estiver pronto para tirar a
foto, é só terminar de apertar o botão completamente, e a câmera vai tirar uma
foto precisa, daquilo que você escolheu pra focar.
Outra resposta possível pra nossa pergunta se o nosso motivo está se movendo,
seria: Não, meu motivo não está se movendo, MAS EU posso estar.
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Em muitas câmeras da Canon e da Nikon, e possivelmente da sua mesmo se ela
for de outra marca, mas precisa se certificar no seu manual, é uma terceira opção
que junta a funcionalidade do foco automático único e do contínuo. Este modo
“híbrido”, (AF-A para Nikon ou Al Focus para Canon), começa como um foco
automático único. A sua câmera não irá focar até você travar em um motivo
parado. Assim que o seu motivo estiver focado, você pode tirar a foto como você
faria com o modo de foco automático tradicional.
Porém, se o seu motivo começar a se mover, o foco automático se desfaz e
continua a buscar o seu motivo em movimento. Isso dá a você o melhor de dois
mundos. Mas fique atento, eu notei que às vezes, quando você recompõe um
objeto parado rapidamente no modo AF-A, a câmera pode achar que o objeto
está se movendo e liberar o foco automático, correndo o risco de você perder seu
foco inicial.
Bom, é importante lembrar o Modo de Foco automático não é infalível, então
você sempre tem a opção de desligar a função do foco automático, que eu
indiquei em 90% do tempo, e escolher a configuração manual, os 10% que
faltavam.
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7º SEGREDO

ESTABILIZADOR DE IMAGENS

O estabilizador de imagens é muito útil pra lentes teleobjetivas, ou lentes com
muito zoom. Pra garantir fotos mais nítidas com esse tipo de lente, a minha dica
é você escolher as que possuem estabilizador de imagem (IS na Canon e VR na
Nikon), já que toda vez que você utiliza lentes com muito zoom, elas precisam
estar estabilizadas, e isso faz muita diferença na sua imagem final. A exceção é
se você pretende utilizar um tripé, e nesse caso, se estiver com uma lente com
estabilizador de imagem, você precisa desligar esse estabilizador, porque se não
a sua câmera vai tentar compensar um movimento que não existe por causa do
tripé, e aí sim a sua imagem pode sair tremida. Já vi situações com certos
equipamentos que isso não aconteceu, mas como em outros acontecem,
desligar o estabilizador nesse caso, é mais seguro! Também existem lentes
completamente iguais e a única diferença é que uma vem como estabilizador e
outra não, isso acontece pra baratear alguns modelos, e dentro da minha
experiência prática, vale muito a pena investir nas que tem estabilizador, já tive
alunos com a 70-300mm, por exemplo, sem estabilizador, que só conseguia
nitidez fotografando na mão, no máximo em 100mm, a partir daí, as fotos saiam
tremidas e pra conseguir melhores resultados, somente com tripé e disparador,
então é algo realmente a se considerar, já que se você investe em uma lente de
alcance até 300mm, é pra usá-lo.
Já falamos da nossa postura, de quanto a estabilidade é importante e pra isso
temos alguns equipamentos que podem nos ajudar a conseguir melhores
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resultados. Os dois próximos segredos, são determinantes pra nitidez. Se você
não fotografa no Modo Manual, precisa, pelo menos, entender como ele se
comporta pra conseguir evitar fotos sem nitidez. O modo manual é uma das
principais funções da câmera, que permite controlar manualmente a velocidade
do obturador, a abertura do diafragma e o ISO. Estas três configurações
funcionam em conjunto para controlar o quão clara ou escura a sua foto sairá (o
que chamamos de exposição), bem como alterar a aparência geral da imagem.
Super importante: todas as câmeras, independente da marca, modelo ou nível,
trabalham com esses três parâmetros pra conseguir equilibrar a luminosidade
ambiente e fazer a foto, isso tanto no modo automático, programado, com
prioridade de abertura, prioridade de velocidade, ou qualquer outro modo, a
única diferença é que no Modo Manual, quem está 100% no controle do resultado
é você, e isso, muitas vezes, é 90% do caminho para fotos mais nítidas!
Eu tenho um curso completo de fotografia, onde ensino isso e muito mais, o
Fotografe-Já.
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8º SEGREDO

VELOCIDADE DO OBTURADOR

Para você conseguir fazer fotos nítidas com motivos em movimento, você precisa
usar velocidades altas. É claro que preciso pressupor que você entende
minimamente de fotometria, e já sabe configurar a sua velocidade, se você ainda
fotografa no modo automático, pode estar com problemas de nitidez justamente
por causa da velocidade. Isso acontece porque toda vez que nossas câmeras
precisam de mais luz pra iluminar um motivo, a primeira coisa que ela faz, é
baixar a velocidade, e velocidades baixas ou muito baixas, sempre irão borrar
motivos em movimento! Quando fotografamos no modo manual, conseguimos
lançar mão de outros parâmetros pra evitar ou minimizar isso.
Bom, e porque usar velocidade alta? Porque assim o motivo é congelado sem
borrões e com mais nitidez!
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Uma super dica é usar disparos contínuos quando você estiver tentando
congelar um movimento de uma bicicleta, de um carro, ou de alguém correndo,
por exemplo, pra isso basta configurar sua câmera para o “modo burst”, aí você
precisa fazer o foco até a metade, e quando apertar até o final o botão do
obturador, a sua câmera irá fazer várias fotos, uma atrás da outra. A grande
vantagem aqui é que geralmente usando esse modo, a gente aumenta bastante
as chances de conseguir algumas fotos mais nítidas, mesmo que outras não.
Sempre utilizar velocidades mais altas vai garantir mais nitidez nas suas fotos
simplesmente porque velocidades baixas costumam borrar, pra que isso não
aconteça, você precisa estar com um tripé, e de preferência não ter nada em
movimento na sua cena, o que pode não ser o caso da cena que você quer
registrar.
Eu quero chamar atenção pra isso, porque é comum quando a gente tá iniciando
e geralmente com uma câmera de entrada e uma lente do kit (que costuma ser
escura), e eu percebo que às vezes mesmo com um flash externo, que vai trazer
luz pra aquela cena, muitos iniciantes estão sempre baixando a velocidade, acho
que até por hábito de estar sempre lidando com falta de luz, acaba se
acostumando a fotografar com velocidades limites, então fique atento que
mesmo em uma situação de pouca luz, teste velocidades diferentes pra
descobrir qual a velocidade mais alta que pode usar naquela cena!
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Uma última dica, ainda sobre a velocidade: Como eu já disse, quando você aperta
o botão do obturador, move a câmera, mesmo que pareça imperceptível, esse
movimento pode borrar sua foto, e se a velocidade do obturador for muito lenta
(provavelmente abaixo de 1/8) a câmera captura esse movimento, e parece uma
foto desfocada. Uma técnica que você pode usar pra minimizar isso, é conhecida
como Regra da Reciprocidade, que diz que pra você sempre usar uma velocidade
igual ou maior à sua distância focal, ou seja, se você está usando uma câmera full
frame e uma lente 70-300mm, quando estiver usando ela em 200mm, usar uma
velocidade 1/200 ou maior, que isso vai garantir nitidez pra aquela foto.
Se quiser saber mais sobre a Regra da Reciprocidade, no site tem um
artigo completo sobre o assunto!
E ainda dentro da Fotometria, temos o próximo segredo que influencia muito na
nitidez das nossas fotos.
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9º SEGREDO

ISO

O ISO é o terceiro parâmetro da nossa fotometria, com o uso dele, podemos
deixar o sensor da nossa câmera mais sensível à luz, e com isso, aumentar
a luminosidade dos ambientes para conseguirmos uma exposição correta.
O problema é que quanto maior o ISO, maiores serão as chances de ruídos na
imagem.

Nunca é demais lembrar que a imagem das nossas câmeras é formada por vários
pixels, como se fossem milhares de pontinhos que juntos fizessem nossas fotos
aparecerem. Acontece que muitas vezes as informações repassadas pelo sensor
vêm incompletas nas áreas de pouca luz, ou seja, os pixels não conseguem captar
nenhuma informação.
Os resultados são falhas que precisam ser preenchidas para que a imagem não
tenha, literalmente, “buracos”. O processador é programado para preencher tais
falhas com um valor aproximado aos pixels mais próximos. Como o valor não bate
exatamente com a informação que deveria estar ali, o resultado são pontos de
cores diferentes, ou seja, o ruído. E quanto mais ruído, menos nitidez.
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A quantidade de ruído varia de acordo com a câmera e modelo, câmeras
profissionais lidam absurdamente melhor com ISOS altos, então nesses
equipamentos você pode ficar mais tranquilo em relação à esses números.
Câmeras semiprofissionais lidam melhor com ISOS altos do que câmeras de
entrada, que lidam melhor com ISOS mais altos do que câmeras superzoom. Isso
está diretamente ligado ao tamanho do sensor, quanto maior, mais ISO você vai
poder usar sem ter o prejuízo do ruído.
Mas quanto eu posso usar de ISO afinal? O mais importante no caso do ISO é
descobrir o quanto sua câmera é capaz de lidar com esses valores altos. Como eu
não sei exatamente qual é a sua câmera, sugiro que você faça testes de fotos com
ISOS a partir de 1600, depois veja no LCD da sua câmera em 100% de visualização,
e vá verificando a partir de quanto de ISO ela começa a granular. A partir daí você
será capaz de escolher com mais critério quando, e principalmente quanto,
de ISO poderá usar, já que terá noção do resultado com antecedência.
Mas lembre-se, qualquer ISO sempre diminuirá a nitidez de suas fotos, mesmo
em boas condições de luz, e apesar de parecer um pouco esquisito falar de ISO
alto em boas condições de luz, pode acontecer de você estar em um ambiente
com o ISO alto e esquecer de diminuí-lo quando entrar em condições melhores,
tipo em um ambiente fechado necessitar de um ISO qualquer e quando você sai
para um ambiente que não precisa daquele ISO, esquece e acaba compensando
a fotometria com a velocidade e a abertura, quando o ideal é baixar o ISO
primeiro, sempre!
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10º SEGREDO

ILUMINAÇÃO

Quanto mais luz você conseguir pra sua foto, maiores as chances de fotos mais
nítidas. A luz impacta diretamente em como as nossas câmeras e lentes irão
trabalhar pra conseguir nitidez. E iluminar mais o ambiente, pode incluir um flash
externo, algum outro tipo de luz auxiliar como um abajur, ou ainda utilizar um
rebatedor pra direcionar a luz pro seu motivo. É preciso ficar atento e procurar o
lugar mais claro do ambiente, isso faz parte do nosso olhar fotográfico, ou seja,
buscar às melhores condições de luz que a gente puder achar, ou produzir. Às
vezes é questão de dar dois passos pro lado, ou virar uma pessoa no ambiente, ou
ainda abrir a janela, coisas simples, e isso inclui além de observar a iluminação,
você se movimentar ou mexer no seu motivo, quando possível, é claro. E porque
digo isso? Porque pra dominar a luz a gente precisa primeiro dominar
a fotometria (abertura, velocidade e ISO), esse entendimento não é opcional
para quem gosta de fotografar, só que eu percebo que uma vez que você
domina isso, muitas vezes acaba esquecendo um pouco da importância de
procurar a luz. O seu equipamento, não tem que solucionar tudo, muitas
vezes a solução está muito mais perto do que você imagina, talvez naquela
luzinha que você pode pedir pra alguém ligar ;)
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11º SEGREDO

LIMPEZA

Mantenha todo o seu equipamento limpo, bem como seus acessórios. É sério,
equipamentos e acessórios livres de poeira e mofo fazem fotos mais nítidas. Para
a limpeza do sensor são necessários alguns cuidados devido à sensibilidade, por
isso, vale a pena levar à assistência técnica para a limpeza. Existem alguns
métodos disponíveis na internet na política do faça-você-mesmo, mas lembrese que é algo muito arriscado porque algum arranhão no seu sensor, e já era
sua câmera!

Você percebe que seu sensor está sujo quando alguns pontos escuros
começarem a aparecer no mesmo lugar em todas as fotos, como nesta aí
debaixo.
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E é claro que existem outras soluções como usar a ferramenta “carimbo” do
Photoshop pra corrigir, mas isso está mais para recuperar um trabalho onde você
não havia percebido a sujeira, do que como solução definitiva. O ideal é limpar,
ah, e já ia me esquecendo de dizer: É um procedimento arriscado!
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12º SEGREDO

PÓS-PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA
Programas como o Lightroom e o Photoshop, possuem ferramentas específicas
pra aumentar a nitidez das fotos, se você usa esses programas, já sai em
vantagem pra conseguir fotos mais nítidas.
Aqui mesmo no Curso Online Photoshop na Prática, tem aulas específicas de
como aumentar a nitidez, e o Photoshop está cada vez mais inteligente pra
conseguir resultados realmente surpreendentes!
É importante observar que os programas não conseguem, pelo menos até hoje,
corrigir foto tremida (na verdade existe até umas opções que melhoram isso, mas
com resultados ainda muito ruins pra serem considerados), mas outros
problemas de nitidez, já dá pra fazer grandes avanços e quando você já traz uma
foto corretamente e com máximo de nitidez vindo dos equipamentos,
configurações e situações possíveis, aumentam drasticamente os resultados das
suas fotos.
Agora, como você deve ter percebido, vários desses segredos trabalham
melhores juntos, e nem todos podem trabalhar juntos ao mesmo tempo, mas
quanto mais você

empilhar vários desses segredos, proporcionalmente irá

aumentar as suas chances de resultados incríveis!
Espero que você tenha curtido esse ebook e que ele ajude você a conquistar fotos
mais nítidas!
Te vejo no curso Photoshop na Prática!
Vamos Juntos!
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