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Descrição do conteúdo

Neste módulo irá aprender alguns conhecimentos básicos e habilidades para entender a

linguagem das imagens visuais e para criar, editar e compartilhar imagens digitais.

Adicionalmente, também irá aprender algumas ferramentas técnicas e conceituais para

entender os conceitos básicos da imagem digital.

O módulo consiste nas seguintes unidades:
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Objetos de aprendizagem 
Ao completar o módulo, irá ser capaz de:

 

Comunicação visual, quando as imagens contam uma história1

Criação de fotogra�as que demostrem criatividade e tenham impacto visual2

Noções básicas de criação de imagens3

Ferramentas para criação e edição de imagens4

Compartilhar as suas histórias digitais on-line5

Comunicar ideias visualmente –

através da criação de imagens digitais



Criar fotogra�as que demonstrem uma habilidade –

para compor imagens que demonstrem criatividade e tenham impacto visual



Contar histórias fotográ�cas –

de uma forma interessante e cativante



Compreender e utilizar as ferramentas –

para criação e edição de imagens

Compartilhar as suas ideias visuais online –



A duração prevista deste módulo é de 2 horas.

Inclui a navegação de todo o conteúdo, a realização de atividades propostas e os questionários

para cada sessão.

Além desta calendarização, pode usar o tempo que desejar, explorando cada um dos exemplos

e ideias introduzidas no módulo.

Lembre-se: A prática irá melhorar as habilidades e competências e ajudar a tirar fotogra�as

melhores!
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Comunicação visual, quando as imagens contam uma história

Uma imagem vale mais que mil palavras! Ver é crer!

Provavelmente conhece estas frases populares!



Na verdade, a comunicação visual foi o primeiro método de comunicação utilizado pelos

humanos (desde os tempos pré-históricos!).

Hoje em dia, a comunicação visual é largamente desenvolvida e desenhada para executar

várias tarefas em simultaneo. A comunicação com imagens visuais tem vindo a progredir,

graças ao desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação.

A comunicação visual é um dos principais componentes dos mídia modernos e das redes

sociais.

Assim, a percepção da informação durante a comunicação visual é a "leitura" do código

visual.

A comunicação visual em geral, pode ser de�nida como

comunicação usando imagens. Esta é a maneira mais importante



Através da comunicação visual a informação pode ser representada de diferentes formas -

grá�cos, mapas, tabelas, diagramas, sinais, tipogra�a, elementos de multimédia como

imagens, infográ�cos, vídeos, gifs e muitos outros.

Comunicando visualmente, as pessoas usam a linguagem visual, que pode ser de�nida como

um sistema de comunicação com diferentes elementos visuais.

Usar linguagem visual signi�ca comunicar ideias com imagens em vez de palavras, ou em

combinação com palavras.

como as pessoas comunicam e compartilham informações.



Com o aumento do conteúdo visual nas redes sociais, a necessidade de contar histórias com

imagens torna-se cada vez mais natural.

É muitas vezes conhecida como storytelling digital.

 

Na próxima unidade iremos nos focar em algumas dicas, ao trabalhar com imagens digitais,

que poderão ajudar a dar asas à criatividade e a provocar impacto visual da história digital.

AT I V I D A D E



ATIVIDADE

Siga o hiperlink abaixo indicado e leia o artigo:

“As Suas Fotogra�as Contam uma História?”

https://www.nationalgeographic.com/travel/intelligent-travel/2013/05/03/do-your-pictures-

tell-a-story/

 

https://www.nationalgeographic.com/travel/intelligent-travel/2013/05/03/do-your-pictures-tell-a-story/


Digamos que a nossa tarefa é contar uma história visual de um amigo, pai ou �lho...

À primeira vista, poderemos pensar que o mais importante é um único retrato.

Em muitos casos resulta!

Mas frequentemente, a história da pessoa pode ser encontrada nos detalhes!
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Criar fotogra�as que mostrem criatividade e impacto



Por exemplo, a mão com a coisa favorita, ou retrato de ângulo largo cercado por algumas

coisas, conectado com a sua vida.



Siga este link e para encontrar bons exemplos e ideias:

https://digital-photography-school.com/shooting-details-tell-visual-story/

C O NT I NU A R

As emoções e detalhes são muito importantes no storytelling. Na

verdade, as histórias ganham vida nas emoções e nos detalhes, mas às

vezes é fácil esquecermo-nos. Em vez disso, as nossas histórias estão a

tornar-se aborrecidas simplesmente contando os fatos

cronologicamente!

https://digital-photography-school.com/shooting-details-tell-visual-story/


De fato, as emoções desempenham um papel importante no storytelling. Neste sentido,

podemos pensar que capturar pessoas e rostos é a melhor opção...

Poderá ser, mas tenha em mente que a emoção também pode ser comunicada, através de

muitas outras opções - corpo inteiro, linguagem corporal, ambiente, pequenos detalhes, etc.

As imagens devem evocar um forte sentimento emocional na psique do espectador.

C O NT I NU A R

A iluminação e a composição são parte integrante do storytelling,

embora sejam, por vezes, ignoradas . A iluminação desempenha um

papel enorme na percepção do mundo que nos rodeia. Através da

iluminação, a forma e a cor dos objetos são conhecidos e a impressão de

volume e espaço é impressionante.



Capturar os mesmos ambientes, com luz diferente, cria imagens exclusivas e permite

melhorar o impacto da fotogra�a, ao realçar diferentes elementos ou partes de objetos.

C O NT I NU A R



Podemos não estar conscientes, mas de cada vez que aproximamos da câmara perto do nosso

olho, tomamos decisões sobre a composição.

Resumindo, a composição é a maneira que escolhemos para organizar os elementos da

fotogra�a que estamos prestes a tirar.

Existem alguns conceitos gerais que Na maioria dos casos, a composição é intuitiva, mas



podem ajudar a tornar as nossas

fotogra�as mais interessantes e

atrativas.

 

no processo de �lmagem existem algumas regras

elementares que trazem equilíbrio às nossas

imagens.

AT I V I D A D E

A composição da imagem e a iluminação estão bastante

relacionadas. Com os meios de iluminação, bem como com

a ajuda da composição da imagem, a atenção do espectador

pode ser tão organizada que irá conseguir ver os elementos

da história.



ATIVIDADE

Siga o hiperlink abaixo indicado e inspire-se lendo o artigo: "Ideias de Composição Invulgares

e Interessantes":

https://expertphotography.com/photography-composition-ideas/

 

Agora com a sua câmara digital tire algumas fotogra�as interessantes!

https://expertphotography.com/photography-composition-ideas/
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A regra dos terços é um conceito que ajuda a mostar a

fotogra�a, de modo a obter o melhor efeito.



A imagem é dividida em nove quadrados, que são criados sobrepondo quatro linhas sobre o

que vê.

Note onde as quatro linhas se cruzam. A regra dos terços assume que estas interseções são os

melhores lugares para colocar os elementos mais importantes da composição. Ao fazer isto,

irá obter uma imagem mais cativante e interessante.



O objeto não precisa, necessariamente, de estar localizado,
exatamente, no ponto de interseção.

É su�ciente estar perto desse ponto, para que a imagem seja
dinâmica e bem composta.

Experimente várias composições diferentes para encontrar a que mais gosta.

C O NT I NU A R



A maioria das fotogra�as �cam

melhor se o horizonte estiver

localizado acima ou abaixo do

centro do enquadramento (não

exatamente no meio da imagem).

Uma exceção é quando se tira uma fotogra�a de uma

re�exão. Neste caso, colocar o horizonte no centro,

pode ser apropriado pois cria os mesmos elementos na

parte superior e inferior da imagem - o cenário acima

e a re�exão abaixo deste.

C O NT I NU A R

Onde colocar a linha, no horizonte na sua composição?

Encontre um enquadramento



Uma das maneiras mais fáceis de criar profundidade é encontrar um enquadramento natural

para incluir na sua fotogra�a. Ao posicionar o objeto a fotografar no centro e encontrar uma

estrutura adequada que ocupe quase toda a imagem, ou parte do primeiro plano, irá atrair a

atenção do espectador muito mais facilmente.

C O NT I NU A R



As cores e a tonalidade também desempenham um papel
importante.

As cores podem provocar diferentes humores e emoções. Aqui estão algumas

descrições gerais:



Vermelho

Raiva, vergonha, paixão e luxúria.

Cor 1



Azul

Timidez, tristeza e calma.

Cor 2



Amarelo

Covardia, felicidade ou cautela.

Cor 3



Verde

Nojo, inveja, doença, amigável, ou ganancioso, relaxante.

Cor 4



Cinzento

Depressão e sem emoção.

Cor 5



Preto

Frio ou lamentação.

Cor 6



A tonalidade da foto afeta o espectador emocionalmente.  

Dark tonality - the shadows,

the black color often

associate with the night,

seem mysterious.
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Tire partido da composição

Ao fotografar pessoas e animais, é melhor vê-los no enquadramento.

Se a foto tiver um efeito, deixe mais espaço na lateral do quadro onde a ação é

direcionada.

Parece mais natural e dá ao espectador a sensação de movimento e de storytelling

na imagem.

Posicione o objeto de modo a que o espaço mais aberto, na imagem, esteja na

direção em que ele olha.

Light tones - white and

shades of light colors are

associated with sunlight

and a good mood.



C O NT I NU A R

Mas…
QUEBRE AS REGRAS 



Por vezes vezes, apesar de quebrarmos todas as

regras, a fotogra�a resultante é atraente o

su�ciente. As regras devem, portanto, ser

quebradas!

Não seja conservador, estabeleça as

suas próprias regras para tornar as suas

histórias digitais únicas e diferentes!

Leia alguns artigos inpiradores...

Como Contar uma História com Retratos, usando a Composição Criativa –

https://digital-photography-school.com/tell-story-portraits-using-creative-composition/
 
Fotogra�a por Pawel Janiak em Unsplash

https://digital-photography-school.com/tell-story-portraits-using-creative-composition/


Quebrar as regras? Leia Como Quebrar as Regras de Composição da Fotogra�a,

para Resultados Criativos
–

https://expertphotography.com/break-photography-composition-rules
 
Fotogra�a por Dylan Alcock em Unsplash 
 

https://expertphotography.com/break-photography-composition-rules


Preparado? Vamos a isso!
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Pergunta

01/03

Que tonalidade da fotogra�a pode expressar tristeza ?

Vermelho

Amarelo

Azul



Pergunta

02/03

A regra dos terços é um princípio para melhor?

Composição da imagem

Iluminação

Tonalidade da cor



Pergunta

03/03

Qual o melhor sítio para colocar a linha do horizonte?

Sempre no centro do enquadramento

Sempre abaixo do centro

Sempre acima do centro

Acima ou abaixo do centro



As imagens digitais são compostas por elementos digitais chamados pixels.
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Noções básicas de criação de imagens 

Resumidamente, uma imagem é uma representação visual de algo.

Uma imagem digital é uma versão eletrónica de uma imagem.



Quando aproximamos o zoom,

podemos ver estes pixels

individuais, que formam a

imagem.

Quando afastamos o zoom, os pixels individuais são

novamente demasiado pequenos para serem notados, e

voltamos a ver a ilusão de uma fotogra�a detalhada!

São os pequenos blocos de construção que compõem todas as imagens digitais.

Pixels são conjuntos de informação digital, sobre a cor de um ponto especí�co, na

imagem.

São organizados numa grade, para transmitir a imagem.

Registram informações sobre a cor e tamanho.

Estes pixels de cor são organizados numa grelha, em formas signi�cativas, para

criar imagens.

Padrões de pontos produzem os efeitos de cores consistentes.



O termo pixel também é usado para os elementos do sensor
de imagem, em câmaras digitais.

Normalmente, os pixels são organizados numa matriz retangular. O tamanho de uma

imagem é determinado pelas dimensões desta matriz de pixels.  A largura da imagem é o

número de colunas, e a altura da imagem é o número de linhas na matriz.  

O tamanho da imagem refere-se à largura e à altura de uma

imagem, em pixels. Também se refere ao número total de

pixels na imagem.

O tamanho da imagem não deve ser confundido com o

tamanho da representação do mundo real, de uma imagem. O

tamanho da imagem descreve especi�camente o número de

pixels, dentro de uma imagem digital.

A largura e a altura de uma

imagem, em pixels, são

conhecidas como as

dimensões de pixel.

Por exemplo, 1024 pixels

(px) e uma altura de 768

pixels, ou 1024x768.



Claro que isto pode ser

medido com polegadas,

centímetros e outros tipos

de medição.
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A resolução refere-se ao número

de pixels de uma imagem.

A resolução da câmara e da

imagem é medida em Pixels Por

Quanto mais pixels uma câmara possuir, mais detalhes

poderá capturar e as imagens maiores não  �carão

desfocadas ou "granuladas".

Resolução de uma imagem digital



Polegada ou PPP.

Quanto maior a resolução - menor o ponto e melhor a imagem.

A resolução é por vezes  identi�cada pela largura e altura da imagem, bem
como pelo número total de pixels na imagem.

Por exemplo, a sua câmara nova tem uma resolução de 3904×2598 (L x A) pixels, que pode ser

de�nida por 3904×2598=10,142,592 pixels. Se este número for dividido por 1 milhão, o valor

assim atingido será de 10,1 megapixels (um megapixel é equivalente a um milhão de pixels).

Portanto, a resolução da imagem, também pode ser descrita como 10,1 megapixels, ou 10,1

MP.
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A principal diferença entre bitmap e vetor é

que os grá�cos bitmap utilizam pixels, para

representar imagens enquanto os grá�cos

vetoriais utilizam formas geométricas básicas,

para representar as imagens.

As imagens Raster são criadas com

software, baseado em pixels ou capturadas

com uma câmara ou scanner. São mais

comuns em geral, como jpg, gif, png, e são

amplamente utilizadas na web.

Ficheiros de imagem

Existem dois tipos principais de �cheiro de imagem: Raster/Bitmap e

Vector.



Ao utilizar um programa Raster pinta uma imagem, e é semelhante a mergulhar um pincel em

tinta e pintar. Pode misturar cores para suavizar a transição de uma cor para outra.

Os grá�cos vetoriais são criados com software vetorial e são comuns para imagens que serão

aplicadas num produto físico. Também são utilizados em CAD, engenharia e grá�cos 3D.

Ao utilizar um programa vetorial desenha o contorno das formas: e é semelhante a criar uma

imagem com telhas, de todas as formas e tamanhos diferentes, por exemplo, uma forma de

olho, uma forma de nariz, uma forma de lábio. Estas formas, chamadas objetos, exibem cada

um, uma única cor.



Raster vs Vector



Redimensionamento –

As imagens Bitmap são dependentes da resolução, por isso não são redimensionáveis, sem se
reduzir a qualidade da imagem. As imagens vetoriais são independentes da resolução, por isso
são redimensionáveis sem se reduzir a qualidade da imagem.

Tipos de �cheiros –

JPG, .GIF, .PNG, .TIFF, .PSD são alguns tipos de �cheiro bitmap enquanto que .PS, .EPS, .SVF,
.AI, .CDR, .SVG tipos de �cheiros vetoriais.

Tamanho do �cheiro –
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O tamanho do �cheiro, de uma imagem vetorial, é comparativamente menor que o de uma
imagem Bitmap.

Edição –

É possível editar imagens bitmap até um certo ponto, mas não como imagens vetoriais. Por
outro lado, é possível editar imagens vetoriais, sem reduzir a qualidade.

Aplicações –

O bitmap é adequado para fotogra�as, para criar grá�cos e imagens realistas com, uma ampla
gama de cores e com efeitos, é o tipo mais comum de grá�co utilizado, e é vastamente
suportado em sistemas digitais, na Internet e na World Wide Web, enquanto os grá�cos
vetoriais são adequado para, logos, ilustrações, desenho técnico em CAD, Engenharia e grá�cos
3D, ícones, clipart, e imagens abstratas.



Neste módulo iremos prestar atenção à criação de imagens raster.

Pode criar um grá�co bitmap, a partir do zero, utilizando as ferramentas fornecidas por
software grá�co - especi�camente uma categoria de software grá�co referida como software
de pintura.
 
Exemplos de software de pintura são Adobe Photoshop, Apple Photos, Microsoft Paint, GIMP e
muitos outros.

Criação de Imagens Raster

C R I A R C O N V E R T E R



Pode utilizar um scanner para converter uma imagem impressa num grá�co bitmap.
 
Um scanner divide uma imagem numa grelha �na de células e atribui um valor digital para a
cor de cada célula.
 
À medida que um scan progride, os valores são transferidos para um dispositivo digital e
armazenados como um �cheiro grá�co de bitmap.

C R I A R C O N V E R T E R



Numa câmara digital, a lente foca a luz da ,

num pequeno sensor de imagem chamado

CCD (Dispositivo de Carga Acoplado).

Um CCD contém uma grelha de pequenos

díodos fotossensíveis, chamados

photosites.

Os Photosites correspondem a pixels;

quanto mais pixels forem usados para capturar

uma imagem, maior será a sua resolução.

Camaras, scanners e software grá�co oferecem

uma grande variedade de formatos de bitmap,

como BMP, RAW, TIFF, JPEG, GIF, PNG etc.

Conceito Básicos de Bitmap



Cor e resolução são elementos chave, na representação de dados de bitmap.

 

Os actuais dispositivos de visualização a cores representam a cor, utilizando o modelo

de cor RGB.

O modelo de cores RGB é utilizado para descrever cores, obtidas de fontes emissoras de luz.

Utiliza a combinação de luzes vermelhas (R - Vermelho), verdes (G - Verde) e azuis (B -

Azul), com diferentes taxas de brilho, para obter cada cor no seu espectro.

O modelo RGB está mais próximo da perceção humana porque há recetores no olho

humano que respondem a estas cores. As três cores são chamadas de aditivo (soma) e quando

se sobrepõem, obtém-se o branco.

Representação de Dados Bitmap



AT I V I D A D E



ATIVIDADE

Visite o website https://pixabay.com com imagens gratuitas deslumbrantes e stock de

licenças gratuitas. Escolha Fotos e Vetores, explore e veja como são as imagens Bitmap e

Vetor!

Você pode transferir uma imagem de cada tipo e colar na sua aplicação favorita - PowerPoint,

Word, editor grá�co, escalar para um tamanho maior ambas as imagens e ver como a

qualidade é afetada!

https://pixabay.com/


Preparado para o teste?

Boa sorte!
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Pergunta

01/03

As imagens fotográ�cas são independentes da resolução?

Verdadeiro

Falso



Pergunta

02/03

No modelo de cor RGB, quando misturamos Verde e Vermelho no mesmo brilho,

que cor recebemos?

Amarelo



Azul

Branco



Pergunta

03/03

De que depende o tamanho da imagem digital?

Cores dos pixels

Número de pixels



Forma dos pixels



Uma das formas mais popular e conveniente de criar uma imagem digital é
usar uma câmara digital. 

Existem no mercado muitos modelos diferentes que

variam desde a complexa camara digital re�ex de

lente única (DSLR) com muitas lentes

intercambiáveis, a camara de 'aponte e fotografe'

Pode até ser capaz de usar o seu

smartphone. Hoje em dia, muitos

fabricantes começam a incluir

câmaras espetaculares em telefones,
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Ferramentas para criar e editar imagens



mais simples, até à camara bolso com uma única

lente.

com imensos tipos de recursos

especiais.

Todas as camaras digitais utilizam um sensor digital, que captura uma imagem,

transformando a luz em sinais elétricos. Os sinais são armazenados como pequenos pontos

ou bits de dados que, quando transferidos para um computador, são transformados em pixels.



Por vezes, subestimamos as capacidades das câmaras dos nossos smartphones. A�nal, alguns

de nós entendem um pouco mais sobre a câmara do telemóvel do que quantos megapixels

tem.

De facto, ao alterar ligeiramente as de�nições, o ângulo de disparo e a iluminação e utilizar

algumas aplicações de edição de imagem interessantes, é possível tirar fotogra�as mais

interessantes e bonitas que capturam a essência do momento e contam a história.

A câmara do smartphone tem mais recursos do que pensava, mas por vezes parece que falta

algo nas fotogra�as que tira com o smartphone ou tablet...?

Alguns objetos �cam muito brilhantes e outros perderem-se nas sombras. Se estiver a

fotografar com iluminação arti�cial as cores parecem estranhas. Na verdade, estes não são

problemas, mas sim regularidades com quase todos os dispositivos de fotogra�a digital.



Basta aprender a utilizar a camara no seu smartphone ou tablet para começar. Como

resultado, as suas fotogra�as irão melhorar bastante.

Muitas camaras permitem mudar uma foto colorida para preto e branco ou aplicar um tom

sépia. Além disso, pode ajustar a saturação de cores, o contraste e o brilho da imagem e

aplicar �ltros de efeitos especiais.



Aqui, apresentamos alguns conceitos que irá precisar de aprender sobre a sua câmara,

para �car mais satisfeito com o seu trabalho.



Ajustes automáticos / manuais

Aprenda as de�nições da câmara do seu smartphone!

Não dependa do modo automático do seu telemóvel. Claro que a focagem do ecrã

táctil é necessária, no entanto, pode melhorar a qualidade geral da imagem,

alterando outras de�nições, no modo de disparo.

Embora telemóveis diferentes tenham con�gurações diferentes, é importante ser

capaz de controlar o foco, exposição, equilíbrio de branco e ISO.

DICAS 1



Foco

Muitas vezes o smartphone foca antes ou depois do objeto. Mas, é possível "corrigir",

tocando apenas na tela!

Tenha em mente que cada lente tem a sua própria distância mínima de focagem - a

distância ao objeto sobre o qual pode focar.

Se o seu telefone recusar focar, basta afastar-se um pouco do objeto da fotogra�a ou

mudar para o modo de fotogra�a Macro.

DICAS 2



Exposição

Na fotogra�a, na verdade, captura a luz! E por isso devemos ter em atenção a

quantidade de luz necessária para as nossas fotogra�as digitais. Esta quantidade de

luz, atingindo o sensor digital é chamada de exposição.

Se a luz não for su�ciente, a nossa imagem fcará demasiado escura ou subexposta.

Se a luz for demasiado forte, a nossa imagem �cará demasiado brilhante ou

sobreexposta.

Do que depende a exposição?

- Do tamanho da abertura da lente.

- Da velocidade do obturador que abre e fecha, permitindo assim que a luz toque no

sensor.

- Da sensiblidade à luz do sensor, chamado ISO.

DICAS 3





ISO

Decide o quão sensível é o sensor digital da câmara, para produzir uma imagem, com

a clareza necessária.

Pode variar de 25 a 3200.

Se o ISO for inferior, o sensor de imagem é menos sensível e a imagem é mais suave,

com menos ruído digital.

Se o ISO for mais elevado, o sensor de imagem será mais sensível e a imagem terá

mais ruído digital e manchas multicoloridas, nas sombras e nos meios-tons.

Quando a câmara está no modo AUTOMÁTICO, seleciona a con�guração ISO ideal, de

acordo com as condições. Alguns smartphones permitem ao utilizador alterar

manualmente a de�nição ISO.

DICAS 4



Balanço de brancos

Por norma, ajusta as cores, para que a imagem pareça mais natural!

A luz, que sempre parece branca a olho nu, mas na verdade aceita cores diferentes

dependendo da fonte, tem uma "temperatura de cor" que varia do azul frio ao

amarelo quente.

Normalmente, as câmaras nos próprios telemóveis conseguem ajustar o equilíbrio de

branco, mas nos novos modelos pode também fazer, você mesmo, o que permite

modi�car o equilíbrio de cores para selecionar con�gurações de equilíbrio de branco,

prede�nidas para condições típicas, como nublado, luz do dia, etc, e deste modo �ca

mais realista.

Faça experiências com esta função, para veri�car o impacto que tem nas suas fotos

pois o seu impacto é diferente, para distintos dispositivos móveis.

DICAS 5





HDR

HDR é um termo fotográ�co, para uma imagem com uma gama dinâmica maior do

que em fotos comuns.

A gama dinâmica é a diferença entre os elementos mais brilhantes e mais escuros da

imagem. Embora o objetivo �nal do HDR seja criar fotos mais impressionantes, este

não é um recurso que deva ser sempre usado, para cada imagem.

O melhor conselho para usar fotos HDR é simplesmente tirar uma foto, do mesmo

cenário, com e sem esta con�guração e posteriormente julgar qual delas mais gosta.

Quando é recomendado o uso do HDR?

Paisagens - A iluminação é um dos aspectos mais importantes da boa fotogra�a, mas

ao ar livre a luz do sol pode produzir demasiado contraste. O HDR pode equilibrar

estas inconsistências.

Assista ao vídeo (em inglês) https://www.youtube.com/watch?v=enGQIFUO7EM

Com pouca luz - Se a imagem estiver muito escura, como um todo, ou muito escura,

em áreas especí�cas, pode utilizar HDR para aumentar o nível de brilho geral.

Quando é recomendado não usar HDR?

Ao fotografar objetos em movimento

Objetos com alto contraste

DICAS 6

https://www.youtube.com/watch?v=enGQIFUO7EM


Objetos com cores vivas



Zoom - óptico, digital

Agora todos os smartphones têm a função de zoom. Mas ao contrário do pro�ssional,

onde isso é conseguido através da combinação de lentes, a qualidade é mantida

quando se faz zoom in e out, e tem o nome de zoom óptico, nos telemóveis é

conseguido, com um zoom digital.

Evite usar a função de Zoom se possível!

É preferível aproximar-se do objeto, evitando assim o zoom digital pois reduzirá a

qualidade da imagem e há possibilidade da imagem �car desfocada. Se necessitar de

fotografar algo próximo, é muito melhor aproximar-se do objeto, mas se não for

possível, fotografe sem zoom e depois edite a foto, mais tarde, com um software

especial.

Alguns telemóveis, com câmaras novas, têm zooms ópticos que podem ser usados,

pois não aumentam a captura do objeto, expandindo os pixels.

DICAS 7





Resolução

Depende da quantidade de detalhes que a fotogra�a irá conter e de quantos

aumentos irá sofrer mais tarde.

A maioria dos novos telemóveis permite selecionar a resolução desejada, antes de

tirar uma fotogra�a.

Tenha em mente que quanto maior a imagem, maior o tamanho do �cheiro.

Se pretender imprimir fotogra�as mais tarde, escolha uma resolução mais alta, mas

se pretender partilhar online, escolha uma resolução mais baixa.

DICAS 8



A lente

Limpe a lente para se certi�car de que está livre de sujidade e impressões digitais.

Provavelmente, mantém o seu smartphone no bolso ou carteira, onde a lente pode

facilmente �car suja.

Por isso, é melhor limpar a lente com um pano, antes de tirar uma fotogra�a. Utilize

um pano de micro�bra ou panos para limpar a lente, sem a riscar.

DICAS 9



Estabilidade

O método chave para reduzir o desfoque é saber como manter  o seu smartphone

estável.

Se posicionar as mãos fora ou longe do corpo, a imagem �cará mais instável. Colocar

os cotovelos junto aos lados do corpo, pode dar um pouco mais de estabilidade.

Mas para não ter a mínima trepidação, terá de arranjar um tripé.

DICAS 10



C O NT I NU A R

Experimente o máximo possível!

Evidentemente, estas orientações são apenas o ponto de partida para começar.

Lembre-se que cada regra tem exceções.

Não tenha medo de fugir do enquadramento, se isso ajudar a melhorar a imagem.



Em alguns casos, mesmo quando capturamos o melhor momento digital, podem surgir

alguns problemas com a imagem - pouca luz, má composição, imagem escura ou

superexposta...

Não entre em pânico!

Now is the moment when the image editing and correction begin!

Há muitos programas de software para criar e editar imagens no mercado. Pode encontrar

programas gratuitos e outros que requerem licença paga para serem utilizados.

 



Alguns são para uso pro�ssional, de pro�ssionais da área grá�ca e do design e

outros para não pro�ssionais e iniciantes.

Alguns são para criar imagens, outros para editar e outros para ambos.

Parte dos programas são para uso local no computador, outra parte é para uso

online/web.

Muitos destes programas são desenvolvidos para o uso de computador e/ou para

smartphones também.

Há muitos exemplos e lições online em texto e vídeo, que podem ajudar a decidir o

que utilizar.

Iremos apenas mencionar, brevemente, algumas características

típicas de edição



Recortar

Redução de ruído

Ferramentas de ajuste de cor

Escovas personalizáveis

Gradientes

Redimensionamento

Criação de colagens

Retoque

Enquadramento



Diferentes tipos de �ltro

Há muito mais para utilizadores mais avançados também, incluindo máscaras
de camada, curvas de Bézier, ferramentas de clonagem e máscara.

E muito, muito mais…

C O NT I NU A R

Um editor de fotogra�as gratuito excelente, que vem com uma enorme variedade de funções
de qualidade pro�ssional, para ajuste a�nado de fotos e criação da sua própria arte, a partir do
zero.
 
Inclui camadas, pincéis altamente personalizáveis, �ltros e ferramentas automáticas de
melhoramento de imagem, e suporte para um grande número de plugins (alguns pré-
instalados e outros disponíveis para download, separadamente).
 
https://www.gimp.org/

Para nomear algum softwares de edição de imagem populares

gratuitos

G I MP PA I N T.N E T

https://www.gimp.org/


É um editor de fotogra�as gratuito, rápido e fácil de operar, ideal para tarefas triviais que não
justi�cam o poder do GIMP.
 
https://www.getpaint.net/

E claro que pode encontrar muitos mais na Internet!

G I MP PA I N T.N E T

https://www.getpaint.net/


Também pode experimentar algumas ferramentas de edição de

imagem gratuitas online

Pixlr –

https://pixlr.com/

BeFunky –

https://www.befunky.com/features/photo-editor/

Canva –

https://www.canva.com/photo-editor/

Fotor –

https://www.fotor.com/



E muito, muito mais…Experimente pesquisar na Internet! 

AT I V I D A D E

PicMonkey –

https://www.picmonkey.com/photo-editor

Google Photos –

https://photos.google.com/

PhotoCat –

http://www.photocat.com/

Photopea –

https://www.photopea.com



ATIVIDADE

Agora está na hora de editar e corrigir imagens!

Aceda a http://www.photocat.com, e comece por editar a sua própria fotogra�a, retocar ou

criar uma colagem!

You may try another on line editing tool too!

http://www.photocat.com/


Vamos para o próximo teste!

Lição 8 de 10

Quiz nº 3



Pergunta

01/03

Devemos usar sempre o zoom?

Sim

Nunca

 

Em alguns casos, quando a câmara possui a função, com boa qualidade



Pergunta

02/03

Quando tiramos uma foto, como a melhoramos?

Usando software de edição de imagem

Nunca



Pergunta

03/03

Quando NÃO devemos usar HDR?

Sempre

Nunca

Ao fotografar objetos em movimento
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Compartilhar as suas histórias digitais on-line

Onde compartilhar as suas histórias digitais?



Website pessoal

Blog pessoal

Facebook

Instagram

Flickr

Google Photos

Apple Photos

Outro…

O Facebook pode ser a plataforma padrão para

compartilhar fotogra�as, mas isso não signi�ca

que seja a única opção gratuita e fácil de usar. Aqui

estão outras opções de partilha de fotos �dedignas,

para facilitar a partilha com amigos e familiares, da

maneira que desejar.

O importante em ter em mente, com

tantas opções, é pensar não sobre a

seleção de um com as melhores

características, mas sobre a escolha do

que será mais fácil para os seus

amigos e familiares utilizar.



Após carregar fotogra�as de um telemóvel, navegador web ou cliente desktop,  poderá criar
álbuns, adicionar legendas e marcar fotogra�as por data, local ou pessoas nas fotogra�as. O
reconhecimento facial também foi adicionado; ele tentará reconhecer os rostos nas suas fotos e
marcar as pessoas, se elas estiverem no Facebook.
 
No entanto, o Facebook encolhe as imagens, para encaixar na página. O Facebook recomenda
dimensionar as imagens para 720 ou 960 pixels de largura. Pode utilizar imagens de 2048
pixels de largura, se selecionar a opção de upload de alta qualidade, mas são ainda compactadas
para visualização.
 
Outra desvantagem é que não existe forma de partilhar a fotogra�a no tamanho original. Mas se
muitos dos seus familiares e amigos já estiverem no Facebook, é uma ótima maneira de
partilhar fotos casuais ou fotos de família.

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



Se está à procura de uma alternativa fácil de usar para o Facebook, em termos de partilha de
fotos simples, com um toque de rede social, o Instagram é uma alternativa lógica.
 
(Sim, é propriedade do Facebook, mas, por enquanto, é um serviço separado - e muito mais
focado em fotogra�as).
 
O serviço é completamente gratuíto, fácil de instalar e atualizar no seu telemóvel, enquanto que
o Instagram pode ter feito um nome para ele próprio, em termos de hashtags e fotos públicas
 
É o ideal para pessoas que querem uma experiência de redes sociais, centrada na partilha de
fotogra�as.

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



Flickr continua a ser um dos websites de partilha de fotogra�as, de maior reconhecimento na
internet, e com uma boa razão: todo o serviço foca-se em torno da partilha de fotogra�as de
alta qualidade, e o nível gratuito do serviço tem muito a oferecer.

Anteriormente conhecido como Álbum Web Picasa, o Google Photos é uma opção bastante
atraente, graças ao armazenamento ilimitado de fotogra�as, com menos de 16 megapixels (que
compõem a grande maioria das fotogra�as tiradas por fotógrafos amadores) e facilidade de
partilha. As fotos são carregadas com a sua resolução completa e uma vez partilhadas com
amigos e familiares (através de um número de telemóvel ou endereço de e-mail), podem ser
transferidas na mesma resolução.
 
É o mais ideal para pessoas com muitas fotos nos seus PCs e telemóveis.

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



O serviço iCloud da Apple integra-se com o seu próprio software Apple Photos em Macs e
dispositivos iOS, embora possa utilizar os recursos básicos de um PC Windows. Pode transferir
fotogra�as para os 5 GB, de espaço gratuito e partilhá-las num stream de fotogra�as online
que pode ser visualizado na Apple Photos ou como uma página Web.
 
As fotogra�as podem ser marcadas com nomes e locais, e outros utilizador do iCloud também
podem adicionar as suas fotos. 
 

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



AT I V I D A D E



ATIVIDADE

E agora é a sua vez!

Navegue na web e procure a história da imagem digital mais interessante e intrigante, na sua

opinião, e partilhe nas suas redes sociais favoritas!



Último teste para este módulo, prove o quanto aprendeu!

Lição 10 de 10

Quiz nº 4



Pergunta

01/03

Qual é a plataforma mais popular para partilhar imagens?

YouTube

Linked

Instagram



Pergunta

02/03

Uma das vantagens do Facebook é que pode partilhar a fotogra�a no tamanho

original

Falso

Verdadeio



Pergunta

03/03

Se tem muitas fotogra�as, então uma das melhores opções é

Instagram

Linkedin

 

Google Photos


