
Fotografia 

de 

natureza



O que é fotografia?
● Conceito: 

● Fotografia é a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma 

superfície fotossensível.

● “É a única maneira de congelar para sempre um instante do tempo em 

algo que pode se tornar eterno. Seja uma paisagem, uma pessoa, a 

natureza, as lembranças, as ideias, os pensamentos, ou até momentos 

que vão se tornar um dia histórico”. 



Estilos de fotografia

Foto: Henri Cartier-Bresson Foto: Robert Capa (1913)



Estilos de fotografia

Foto: Charles B. Krebs Foto: Jean-Marc Babalian



Estilos de fotografia

Foto: Pier Mane, National Geographic Foto: Florian Ledoux, National Geographic



Estilos de fotografia

Foto: Jeffrey Kerby and Trevor Beck Frost, National GeographicFoto: Carlos Fairbairn



Principais fotógrafos 
da natureza

Nacionais e internacionais



Sebastião Salgado
● Internacionalmente reconhecido e recebeu praticamente

todos os principais prêmios de fotografia do mundo

(aproximadamente 16);

● 14 livros;

● Contribui para UNICEF, OMS e outras organizações

humanitárias;

● Apoia atualmente um projeto de reflorestamento e

revitalização comunitária em Minas Gerais.



Haroldo Palo Júnior
● 1953-2017;

● Acervo com mais de 280 mil fotografias;

● Participou de 8 expedições à Antártida, entre 1984 e

1995;

● Maior destaque foi a produção da parte brasileira do

documentário Planeta Terra, feito pela BBC.



Araquém Alcântara
● Foi o primeiro fotógrafo a documentar todos os parques nacionais do

Brasil.

● 53 livros e 22 livros em co-autoria.

● 3 prêmios internacionais e 32 prêmios nacionais.

● 56 exposições individuais e 25 exposições coletivas.

● Inúmeros ensaios e reportagens para jornais e revistas do Brasil e

exterior.



Jeanne Martins
● Observadora de aves e geóloga;

● Seu maior objetivo é incentivar mulheres a

observar a natureza.





Manipulação de imagens?



Pier Mane
● Fotógrafo subaquático italiano;

● Autodidata;

● Possui várias premiações de 2016 à 2019.







Connor Stefanison
● Formado em biologia/ecologia;

● Possui várias premiações e já participou de

vários projetos com a Audubon (National

Audubon Society), National Geographic e

BBC.



Ansel Adams
● 1902 – 1984;

● Suas fotografias mais conhecidas são as

do Parque Nacional de Yosemite, local onde

iniciou suas primeiras fotografias.



Começando...
Para começar a sair por ai fotografando, você vai precisar de:

● Uma câmera (de qualquer tipo);

● Equipamentos especializados para o tipo de foto que deseja;



Alguns para celular



Alguns para câmera



Tipos de câmera

Semiprofissional

● “amadoras avançadas”

● Permite a troca da lente;

● Mais baratas;

● Configurações manuais limitadas.

Profissional

● Robustas e maiores;

● Configurações manuais mais extensas;

● Sensor melhor;

● Maior preço.



Técnicas
● Exposição;

● Abertura do diafragma;

● Tempo de exposição;

● ISO;

● Foco e profundidade de campo.



Técnicas
Exposição 

● É a forma como controlamos a luz que 

forma uma fotografia.

Tudo reflete luz
Formatos e 

cores 

diferentes

Luz - lente –

sensor

Imagem 

estática

● Luz demais - superexposta;

● Luz de menos - subexposta;

● Exposição balanceada.



Técnicas
Tempo de exposição

É o tempo que o diafragma da lente fica 

aberto, expondo o sensor à luz. Também é 

chamado de velocidade. 

Abertura do diafragma

● O diafragma é a pupila da lente. Ele 

pode ser mais aberto ou mais 

fechado para controlar a entrada da 

luz.



Técnicas
Foco e profundidade de campo

● Definem a nitidez da foto: onde fica a 

nitidez? - (foco);

● Quantas partes da foto ficarão nítidas? -

(profundidade de campo);

ISO

● É a sensibilidade do sensor. Quanto 

maior o valor ISO mais sensível está o 

sensor e mais luz será absorvida.







Prática



Aplicativos para edição
Adobe Lightroom Snapseed



Como editar?








