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Luz e fotografia 

considerações iniciais 
 

 

 

         Tudo o que a câmera registra se deve à luz, natural ou artificial. A 

própria palavra "fotografia" significa "registro da luz". É um conceito tão 

óbvio que costuma ser esquecido, causando decepções entre os amantes da 

fotografia. 

         Como regra geral, quando uma fotografia é sugestiva, isso se deve mais 

à luz que envolve a cena do que ao próprio tema. Pode-se comprovar esse 

fato observando-se uma mesma cena ao longo do dia e da noite. O motivo é 

praticamente igual, mas seu interesse varia conforme a luz que o ilumina. 

Por causa da luz, a aparência das pessoas e das coisas sofre uma mudança 

radical. Então, sem levar isso em conta, pode-se perder a chance de uma 

boa foto. 

 

A luz natural 

         Em fotografia, chama-se luz natural a luz diurna emitida pelo Sol. Luz 

artificial é a que procede de fontes criadas pelo homem. Por ser tão acessível 

e gratuita, a luz natural é a mais empregada por amadores. Mas também 

tem seus inconvenientes para o fotógrafo: o resultado do trabalho é, às 

vezes,  irregular. 

         Quando se trabalha em exteriores, as condições de iluminação da cena 

costumam variar bastante em poucos minutos. O fotógrafo deve adaptar-se a 

elas e aproveitá-las em seu favor. 
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Qualidades da luz natural 

         Do ponto de vista fotográfico, as qualidades mais importantes da luz 

são: quentura, frieza, suavidade e dureza. Diz-se que a luz é quente ou é fria 

conforme predominem as cores alaranjadas ou azuladas, respectivamente. 

Diz-se que a luz é suave ou é dura segundo a menor ou maior intensidade 

das sombras que ela produz. 

         As qualidades da luz natural dependem da hora do dia, das condições 

atmosféricas, da época do ano e da localização geográfica do lugar 

fotografado. 

 

Considera-se que a luz deve cumprir quatro requisitos básicos: 

 
1. ILUMINAR A PESSOA OU A CENA. Ao incidir sobre o motivo, a luz 

produz sobre ele determinados efeitos que permitem um bom 
registro; 

2. DAR INFORMAÇÃO PRECISA SOBRE O MOTIVO. É a luz que 
informa acerca da textura, do tamanho, da forma e do entorno do 
motivo. A informação sobre esses elementos permite a correta 
combinação deles para um resultado mais interessante; 

3. CRIAR UM CARÁTER E DAR CLIMA À FOTOGRAFIA. A luz põe em 
relevo as qualidades do motivo. Sugere estados de espíritos e cria a 
atmosfera de acordo com as necessidades expressivas do fotógrafo; 

4. TRANSMITIR EMOÇÕES. A combinação adequada e sugestiva de 
luz e tema produz no observador o efeito emocional procurado. 

 

A iluminação adequada 

         Uma vez analisadas as condições de luz em uma situação concreta, há 

dois aspectos fundamentais sobre os quais é preciso decidir, antes de bater a 

foto: 

1. SE A FOTOGRAFIA É TECNICAMENTE POSSÍVEL, de acordo com 
as características do filme disponível e as condições de trabalho 
existentes (clima, movimento das pessoas,...) 

2. SE A QUALIDADE DA LUZ FORNECE UMA ILUNINAÇÃO 
CORRETA, para o caráter que se quer dar à fotografia. A 
quantidade de luz para uma tomada pode ser suficiente, mas 
quando se pretende obter um clima ou um efeito especial, pode 
acontecer de a luz não ser apropriada, embora esta avaliação não 
possa ser feita segundo critérios objetivos e quantificáveis. 
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Ainda que seja difícil modificar as condições da luz em exteriores, 
sempre se pode variar a posição da câmera. É diferente ter a luz solar por 
trás ou pela frente, à direita ou à esquerda. Essas variáveis precisam ser 
consideradas porque, em exteriores, determinar a posição da máquina 
significa decidir de onde virá a luz que vai ser utilizada na fotografia, naquele 
momento. 
 

A luz – uma questão física 

 

         Não é necessário SABER FÍSICA para fazer boas fotografias. Mas é 

necessário a compreensão dos princípios básicos em que assenta a fotografia 

e o equipamento fotográfico para permitir uma melhor e mais flexível 

abordagem. A LUZ: pode ser manipulada para formar imagens. Até com uma 

folha de cartão com um furo no centro, se pode formar uma imagem. 

 

Para usar em fotografia, deveremos compreender acerca da luz: 

1- características básicas da luz; 
2- efeitos da luz sobre os objetos; 
3- efeitos da luz quando se usam filtros e lentes; 
4- luz e cor; 
5- como funciona o filme fotográfico ao captar a luz; 
6- como o olho humano percebe a luz; 
7- como o equipamento percebe a luz. 

 

Propriedades físicas da luz 

 

         A luz é elemento fundamental para a fotografia. O próprio termo 

FOTOGRAFIA, quer dizer: 

FOTO = luz   GRAFIA = escrever  

O uso da luz permite mostrar certos aspectos de um dado objeto 

diante da câmera e suprimir outros. A luz é que canaliza a informação visual 

através da objetiva para o material sensível (filme). 

         Mas o que é a luz? Poderemos considerar a luz como um fluxo  de 

energia radiante proveniente do sol (luz natural), ou de outra fonte radiante 

(luz artificial).  
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Como fotógrafos, devemos sempre lembrar que a luz: 
1- se comporta como se propagasse na forma de ondas, à semelhança 

de ondas na superfície das águas; 
2- que possui diferentes comprimentos de ondas, o que dá aos olhos a 

sensação de diferentes cores; 
3- que se propaga sempre em linha reta - dentro de uma substância 

vulgar, de composição uniforme - podemos ver isso nos pontos e 
linhas luminosas da luz do sol; 

4- propaga-se a grande velocidade (cerca de 300km/s). Propaga-se em 
menor velocidade no ar e menos ainda na água ou no vidro; 

5- comporta-se como se consistisse de fótons. Estes causam 
alterações nos materiais sensíveis fotográficos, despigmenta 
corantes,... 

 

Os comprimentos de ondas e as  cores da luz 

         A luz que percebemos é apenas uma parte (espectro visível) da 

chamada faixa de radiação eletromagnética. Esta radiação engloba um 

enorme conjunto de raios, que vai do raio-x até às ondas de TV e 

microondas.  

         Os olhos humanos são sensíveis apenas a uma estreita faixa de 

radiação, que chamamos de espectro visível. Porém, existem equipamentos 

fotográficos especiais que captam imagens em outras faixas e algumas 

formas de radiação afetam os materiais utilizados em fotografia. 

         Quando uma mistura relativamente uniforme de todos os 

comprimentos de ondas é produzida, temos a luz branca. Na verdade, 

sempre haverá o predomínio de uma outra onda, mas o olho humano é 

capaz de adaptar-se a estas flutuações. O equipamento fotográfico não 

consegue o mesmo. 

 

Espectro visível 

Raios – X Raios UV Azul Verde Vermelho Infra-red 
Ondas de 

RTV 
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COMPRIMENTOS DE ONDAS E SUA CORES 
400nm a 450nm Violeta – púrpuro escuro 

450nm a 500nm AZUL 

500nm a 580nm AZUL / VERDE 

580nm a 600nm AMARELO 

De 600nm a 650nm VAI SE TORNANDO LARANJA ATÉ ATINGIR OS 700NM E 

FICAR VERMELHO 

Nm (nanômetro) = igual a 1mm (um milímetro) dividido por 1000 (mil) 

 

A luz viaja sempre em linha reta, e, se compõe de oscilações 

eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda, perceptíveis pelo olho 

humano como cores distintas. Em fotografia, as fontes luminosas 

basicamente são: 

SOL (luz natural) 
FLASH e LÂMPADAS ( luzes artificiais) 

 

         O olho humano é sensível a três comprimentos de ondas, que 

chamamos de cores primárias: 

AZUL 
VERDE 

VERMELHO 
O olho é capaz de distinguir 10mil tons de cor e mais de 100 tons de 

cinza. Nenhum equipamento fotográfico é capaz de chegar a este ponto. 

Quando os três sensores existentes no olho são estimulados igualmente, 

vemos isso como luz branca. Se há um desequilíbrio, por exemplo, com mais 

ondas (longas) vermelhas do que ondas (curtas) azuis, veremos o objeto 

avermelhado. O mesmo conceito de sensores de cores do olho humano é 

usado nos filmes em cores e nas câmeras de vídeo. 

         Mas para que deveremos saber tanto sobre o espectro visível? É 

preciso entender e memorizar a seqüência do espectro visível, pois isso será 

útil quando precisarmos compreender como os filmes preto e branco reagem 

à luz ou quando usarmos filmes e filtros em cores e filtros no laboratório. 

         Vale ressaltar que TODOS os filmes fotográficos são sensíveis aos raios 

UV (ultravioletas), cujo efeito pode ser observado em imagens de paisagens 
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distantes. Os raios-x e todas as outras radiações mais curtas, como os raios 

gama e outros raios cósmicos também afetam as películas fotográficas. 

         Alguns filmes fotográficos são produzidos para reagirem 

especificamente aos raios infravermelhos provenientes de ondas de calor, 

geradas por todos os seres vivos e por metais aquecidos. Estes filmes são 

empregados em aerofotografias, investigações científicas e operações 

militares. No Brasil sua venda é proibida. 

 

As sombras e a luz 

         A fotografia emprega a luz diretamente emitida da fonte, chamada de 

luz incidente, ou a luz refletida sobre um corpo, luz refletida. E tão 

importante quanto a luz será a sombra que esta luz produz.  

         Se tivermos uma luz direta, de uma fonte relativamente "compacta" - 

como o sol em céu claro, uma vela ou uma lâmpada - esta luz será DURA e 

áspera e os objetos apresentam sombras de grande CONTRASTE. 
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         Se antepormos uma superfície que disperse a luz, ou a reflita, 

suavizando-a, teremos sombras também SUAVES, graduais, e, quanto mais 

perto estiver o DIFUSOR, menos contrastada ficará a sombra. 

         Isso se deve ao fato de que a luz proveniente de uma grande superfície 

não pode ser completamente obstruída pelo objeto; quase todas as partes 

previamente nas sombras, recebem agora pelo menos alguma iluminação. 

Isso também é válido para uma luz rebatida numa superfície branca fosca. 

         A diferença entre LUZ DURA e LUZ SUAVE é o 1o degrau na 

compreensão da iluminação para fotografia, pois as sombras influenciam o 

aspecto do que se fotografa. 

 
 

 

Quando a luz atinge a superfície 

         Quando a luz incide na superfície de qualquer material, o que ocorre 

dependerá: 

1- do tipo de material que compõe a superfície; 
2- da textura da superfície e de sua cor; 
3- do ângulo de incidência da luz; 
4- da composição da luz 

 

Os objetos existentes na natureza podem ser OPACOS ou 

TRANSPARENTES. Os corpos opacos refletem parte da luz e absorvem a 
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outra parte. Esta luz absorvida transforma-se em fraca energia calorífica 

(calor). Quanto mais escuro for o material, menor será a proporção da luz 

refletida. 

Materiais opacos e coloridos refletem os comprimentos de absorvem a 

maior parte dos outros comprimentos de onda presentes na luz, como no 

esquema abaixo: 

Este conhecimento é extremamente necessário para entendermos o uso e 

funcionamento dos FILTROS fotográficos. 

 

Acabamento da superfície 

         O acabamento da superfície a ser fotografada gera grande influência no 

modo como a luz se reflete. A partir desse acabamento, a luz pode ser : 

1- absorvida 
2- refletida especularmente 
3- refletida difusamente 
4- transmitida diretamente 
5- transmitida difusamente 
6- transmitida seletivamente 
7- refratada 
8- dispersada                                                                                                      

 

Luz absorvida: 

         Surge toda vez que a luz atinge uma superfície negra, transformando-

se em ondas de calor. 

 

Luz absorvida                                                               ondas de calor 

superfície negra 

 

Luz refletida: 

         Se a luz incidir numa superfície brilhante, teremos uma REFLEXÃO 

ESPECULAR. Se a superfície for fosca e/ou rugosa, a REFLEXÃO será 

DIFUSA. Na reflexão especular, o raio de luz é refletido no mesmo ângulo de 

incidência, já na reflexão difusa, os raios são refletidos uniformemente, em 

quase todas as direções. 
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         Se a luz incidir na superfície brilhante na perpendicular, refletirá no 

mesmo sentido. Nesse caso obteremos uma mancha ofuscante. Isso ocorre 

quando se fotografa com o FLASH montado na câmera e este é disparado 

diretamente contra um vidro ou outra superfície brilhante.  

 

Luz incidente 

 

 

 

Superfície brilhante 

 

         Se a luz incidir num ângulo oblíquo, seu ângulo de reflexão será 

também oblíquo. Deve-se usar LUZ OBLÍQUA para evitar o reflexo ofuscante 

das superfícies brilhantes. 

Luz incidente 

 

 

 

Superfície fosca - difusa 

 

         As superfícies originam uma grande diferença no aspecto das coisas. É 

a partir do acabamento desta que surgem as cores, por exemplo: 

Branco surge quando os objetos refletem em todo (ou em grande parte) a 
luz recebida 

Preto surge quando os objetos absorvem toda a luz recebida 
Cinza se produz quando todos os raios visíveis de luz se refletem em 

menor intensidade. 
 

         Uma superfície negro-brilhante poderá parecer BRANCA se refletir 

diretamente a luz do sol ( ou outra fonte) para a câmera. Se for iluminada a 

partir de um ângulo diferente, surgirá como negro, mais profundo do que 

uma superfície NEGRO-FOSCO. 
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Luz transmitida 

         Ocorre quando a luz "passa" através de objetos transparentes ou 

translúcidos. A transmissão pode ser: 

 

- direta: quando se tratar de água, vidro, ar; 

- difusa: no caso de plásticos, vidro despolido, acrílico, papel vegetal; 

- seletiva: quando o raio de luz passa por um objeto translúcido colorido. 

 

luz branca 

 

 

luz branca luz branca 

transmissão direta transmissão difusa transmissão seletiva 

(objeto colorido) 

 

 

 

  

Luz colorida 

 

 

Refração da luz    

Ocorre quando a luz incide obliquamente num meio mais denso. No 

caso da luz incidir perpendicularmente, há redução da velocidade da luz, 

mas não se altera o traçado. 
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Dispersão da luz                                                                                                    

         Ocorre quando há uma separação dos diversos comprimentos de onda 

(prisma).    

  

 
 

 

IMPORTANTE: 
É devido à REFRAÇÃO que as lentes das objetivas desviam (inclinam) a luz, 
formando assim a imagem. Os objetos têm o aspecto que vemos devido à 
mistura de efeitos que produzem sobre a luz. 
 
 

Intensidade da luz e a distância 

         A luz, principalmente quando proveniente de uma fonte pontual,  

tende a diminuir sua intensidade na medida em que a distância entre esta 

fonte e o objeto aumenta. Isso não ocorre com a luz solar, pois consideramos 

que todos os objetos sobre a face da terra estão à mesma distância desta 

fonte. A intensidade da luz é inversamente proporcional ao quadrado da 

distância da fonte de luz. 

         Isso quer dizer que se dobramos a distância, reduzimos em quatro 

vezes a intensidade da iluminação, porque a luz se dispersa por 4 vezes a 

área.  
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A luminosidade efetiva de um objeto 
depende da quantidade de luz que ele reflete. 
Uma superfície recebe quatro vezes mais luz 
de uma fonte compacta do que receberia a 
mesma superfície se estivesse duas vezes 
mais afastada. Isso permite menor 
exposição. É preciso ter cuidado quando se 
ilumina certo número de objetos a distâncias 
diferentes numa fotografia, utilizando-se 
uma fonte compacta de luz direta. Poderá 
ser impossível expor corretamente os objetos 
situados mais perto e mais longe com o 
mesmo ajuste de exposição. 
 

                   Uma solução consiste em afastar a fonte luminosa, de modo que 

a relação entre a distância mais próxima e a situada mais longe tenha um 

valor mais baixo; ou substituir por outra fonte de luz difusa e maior, que 

provoque um menor efeito de "queda" (menos contraste entre as partes 

iluminadas e as sombras). No caso do sol, não ocorrerá este problema. Mas 

se fotografarmos em interiores, com uma janela como fonte ( luz do sol 

penetrando pela janela), é como se tivéssemos uma lâmpada do tamanho da 

janela. 

 

Formação das imagens 

         as imagens são produzidas a partir da luz que os objetos refletem. Um 

alvo colocado diante um objeto iluminado recebe certa quantidade de raios 

luminosos sem qualquer controle, e que se refletem de todas as suas partes. 
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             Um orifício limita essa quantidade de luz de cada parte do objeto 

para uma diferente parte do alvo; produz-se um imagem indefinida com os 

lados inferior e superior invertidos. 

         As ondas de luz que passam junto das arestas deste orifício sofrem um 

certo desvio para fora. Isso o corre devido a DIFRAÇÃO. É por esta causa que 

as lentes fotográficas não têm um diâmetro tão pequeno como um simples 

orifício. 

         Quando se observa de perto uma IMAGEM ESTENOPEICA ( produzida 

sem o auxílio de uma lente), temos: 

 

1- baixa nitidez: os raios que atingem o "alvo" são divergentes; 

2- os raios refletidos formam "discos" que dão à imagem uma 

aparência imprecisa; 

3- a imagem estenopeica é muito escura (2a característica negativa). 

 

         Poderíamos diminuir o diâmetro do furo para reduzir o tamanho dos 

"discos de luz", mas aí teríamos problemas com a difração dos raios 

próximos aos bordos do orifício. A solução é, para melhorar a imagem, fazer 

um furo maior, mas é preciso INFLECTIR o feixe de luz produzido de modo 

que convirja em vez de continuar a alargar-se (divergir).Com isso teríamos 

uma imagem perfeita. O que se consegue com o uso de lentes de aumento. 

Uma lente no lugar do orifício 

         Num bloco de vidro de lados não paralelos,  a refração em cada 

superfície AR/ VIDRO produz um desvio de direção. A lente deve ser 

concebida como uma série de blocos que desviam os raios luminosos para 

um ponto comum ou FOCO. 

         A luz ao passar do ar para o vidro inflecta no ponto de entrada para se 

tornar um pouco mais perpendicular à superfície. do vidro para o ar, ocorre 

o oposto. Se usarmos um bloco de vidro com os lados não paralelos, o efeito 

total da passagem da luz através dele será uma mudança total de direção.  

Normalmente, o formato das lentes é mais grosso no centro e fino nas 

bordas.  
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         A lente terá maior eficiência quando o alvo (tela de projeção) está no 

ponto de melhor distância da lente (FOCO). Lentes com elevado índice de 

refração e com um formato muito curvo, possuem maior poder de 

convergência.  

         Uma lente com longa "distância focal" tem um fraco poder de 

convergência (necessita de uma grande distância para convergir os raios 

num ponto de foco). Quanto mais forte for a  potência da lente, menor é sua 

distância focal. 

         A lente convergente desvia os raios luminosos para um ponto de foco. 

Contudo, se a distância objetiva/ alvo for incorreta, as imagens traduzem-se 

por um conjunto indefinido de "círculos de confusão". É este o motivo pelo 

qual as zonas iluminadas tornam-se discos). 

 

Perfis das lentes fotográficas 

  

As lentes fotográficas podem ser: 

CONVERGENTES 
 Biconvexa 
 Planoconvexa 
 Menisco convergente 
DIVERGENTES 
Este tipo de lente é empregado em visores óticos diretos, e combinada 
com elementos convergentes (de maior potência) em objetivas 
fotográficas. 
Bicôncava  
Planocôncava                             
Menisco divergente 
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Distância focal 

        

 Chamamos de DISTÂNCIA FOCAL a distância existente de um eixo 

imaginário do centro da lente até o ponto de foco desta. No caso de uma 

lente simples, simétrica e convergente. Para um objeto distante, o tamanho 

da imagem é sempre proporcional à distância focal.  

 
 

A distância necessária da lente à imagem para se obter uma focagem nítida 

altera-se quando o objeto se encontra a menor distância do que o infinito. 

 

 

 

 

 

 

REGRA:  
Quanto mais próximo estiver o objeto, maior será a distância exigida entre a 
lente e a imagem. 

1- a luz proveniente de um objeto situado entre o infinito e 2 (duas) 
distâncias focais da nossa lente (2df), ficará focada numa zona 
situada entre 1 e 2 distâncias focais (1df e 2df) do lado da lente em 
que se forma a imagem; 

2- quando a distância da lente à imagem é 1 (uma) distância focal (1df), 
os objetos situados no infinito estão focados; 
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3- quando o objeto se encontra precisamente afastado 2 (duas) 
distâncias focais, a imagem nítida forma-se à 2 (duas) distâncias 
focais atrás da lente, com o mesmo tamanho do objeto; 

4- quando o objeto está mais próximo do que 2 (duas) distâncias focais 
(2df) a imagem forma-se a mais de 2 (duas) distâncias focais atrás 
da lente e o aumento é superior a 1- o objeto tem uma imagem 
ampliada; 

5- quando o objeto estiver mais perto do que 1 (uma) distância focal 
(1df) da lente, maior, e mais distante ficará sua imagem nítida; 

6- quando o objeto se situar exatamente a 1 (uma) distância focal (1df), 
não se forma nenhuma imagem. A luz sai da lente segundo um feixe 
de raios paralelos  

 

 


