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Introdução

A minha experiência como professor tem me proporcionado a 
oportunidade de conhecer, em primeira mão, as principais necessidades 
dos usuários de flash: suas preocupações e inquietações, suas motivações 
e as dificuldades que normalmente encontram com situações reais. 

Este livro surge como resposta a esses temores e desejos, com a intenção 
de gerar um guia completo que reúna toda a informação sobre o flash 
dedicado através de sete capítulos teóricos, além de uma extensa parte 
prática (o capítulo final contém 24 sessões fotográficas, explicadas passo 
a passo com todos os detalhes). Espero que este livro seja fonte de muitas 
ideias e inspiração.

As luzes da moda 
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sujeito e comprime a perspectiva; uma distância focal curta (grande-angular) 
exagera a perspectiva, realçando o primeiro plano e distanciando o fundo.

A escolha da distância focal com que vamos realizar as fotos é uma das decisões 
mais importantes. As distâncias focais mais longas (entre 200 e 500mm) ajudam 
a sintetizar e comprimir elementos; as mais curtas (entre 10 e 35mm), a separar 
planos e criar imagens de grande profundidade, e as intermediárias (entre 50 e 
70mm), a formar imagens parecidas com as que o olho humano vê. 

Quando trabalhamos com o flash na câmera, o uso da distância focal é 
determinante para definir a intensidade do flash. Quando usamos uma teleobjetiva 
é porque estamos longe do sujeito e, portanto, o flash deverá disparar uma luz 
com maior potência. A cobertura do flash, ou seja, a largura do feixe de luz, pode 
ser controlada mediante o ajuste do zoom do nosso flash. O zoom do flash pode 
fazê-lo coincidir com a distância focal que estamos utilizando; o zoom 
automático, de fato, funciona assim. Dessa maneira, fazemos uso eficiente dessa 
luz, pois o uso com teles, ao fazer o feixe de luz mais estreito, aproveitamos 
melhor a intensidade, economizamos baterias e o disparo de luz é capaz de 
chegar mais longe. Também podemos fazer um uso criativo: utilizar, por exemplo, 
uma posição tele no zoom do flash e uma lente grande-angular na câmera, 
fazendo com que apareça uma vistosa vinheta na imagem.

O fator de multiplicação
Existem muitas câmeras digitais reflex cujo tamanho do sensor é menor que o 
antigo negativo ou filme de 35mm. Quando colocamos uma objetiva nessas 
câmeras, é necessário multiplicar sua distância focal por um determinado fator. 
Por exemplo, se utilizamos uma lente de 100mm em uma câmera com fator de 
multiplicação de 1,5, a distância focal real será de 150mm. Isso acontece porque 
o sensor da câmera somente capta a parte central do ângulo de visão projetado 
pela objetiva.

Os flashes modernos são capazes de detectar o fator de multiplicação de nossa 
câmera e, na posição de zoom automático, economizam luz utilizando feixes 
mais estreitos. Assim, por exemplo, uma 70mm numa câmera com um fator de 
ampliação de 1,5 terá distância focal real de 105mm e o zoom do flash se 
ajustará nessa posição, e não em 70mm. 

Na tela de um flash Nikon SB-900, 
uma posição zoom de 200mm 
assegura um feixe de luz estreito, 
mais apropriado para o uso de 
uma teleobjetiva. A posição zoom 
do flash pode ser ajustada de 
forma automática ou manual.

1. A lente projeta uma  
imagem circular.

2. Imagem projetada em um 
sensor full-frame (35mm).

3. Imagem projetada em um 
sensor com um fator de 
ampliação de 1,5.

4. Áreas da imagem projetada 
em cada um dos sensores.

1 2 3 4

Quando aparece o símbolo “DX” na 
tela LCD (1), ele informa que o flash 
detectou que o sensor da câmera é 
menor que 35mm, portanto, 
ajustará o zoom nas posições 
automáticas de uma maneira mais 
eficiente. O símbolo “FX” (2) informa 
que o sensor é full-frame. No caso 
da Canon (3), um pequeno ícone 
parecido com um retângulo 
informará que foi detectado o 
tamanho do sensor (seja qual for) e 
também fará um uso eficiente das 
posições zoom.

1 2
3

Trabalhar no modo manual 
da câmera
Cada fotógrafo deve escolher a maneira mais prática para fazer suas fotos. Eu 
trabalho e recomendo trabalhar no modo manual da câmera (não estamos falando 
do modo manual do flash), pois, dessa forma, é o fotógrafo quem escolhe a 
abertura, a velocidade e a sensibilidade, e ajusta a combinação desses parâmetros 
até que o fotômetro da câmera ofereça uma leitura coerente com a cena.

Quando trabalhamos em modo manual, uma vez realizado o cálculo de exposição 
— caso não mudem a luz nem a direção da câmera — podemos fazer todas as 
fotos que quisermos sem necessidade de alterar nenhuma variável. Com os modos 
semiautomáticos e automáticos, cada fotografia requer uma nova medição da luz.

Pense que os modos automáticos servem para que a câmera ajuste determinados 
parâmetros para você. Quanto mais variáveis você for capaz de dominar, maior 
controle terá sobre o resultado.

Em um estúdio fotográfico, onde todos os parâmetros de luz são controlados por 
nós, não tem sentido trabalhar em um modo automático. De fato, não há 
comunicação entre nossa câmera e os equipamentos de iluminação, salvo o flash 
disparar no momento preciso em que fazemos a foto – isso é chamado de 
sincronia. Nessa situação, fazer uso de um modo automático ou semiautomático 
levará a um erro de exposição em cada disparo, pois nossa câmera não é 
consciente de que estamos utilizando um equipamento de iluminação externo. Em 
muitas ocasiões, utilizaremos nosso flash dedicado sincronizado com nossa 
câmera de uma maneira parecida e, portanto, não terá sentido trabalhar de outra 
forma que não seja no modo manual.

Embora você tenha liberdade de utilizar no modo de que mais goste (o 
importante é que você se sinta confortável com seu sistema de trabalho), este 
livro foi escrito e pensado para que trabalhe no modo manual da câmera. Todas 
as fotos que encontrar nele foram feitas seguindo essa forma de trabalho e devo 
recomendar-lhe que faça o mesmo. Afinal, se fizer dessa maneira, mais cedo ou 
mais tarde deixará de usar os modos automáticos e sentirá as vantagens de 
controlar todos os parâmetros por conta própria.

A distância focal
A distância focal é determinada pela objetiva que estamos usando. Define o 
ângulo de visão da cena. Assim, uma objetiva de 16mm tem um ângulo maior 
que outra de 400mm. Uma distância focal longa (teleobjetiva) nos aproxima do 

Seletor do modo manual  
em uma câmera reflex.  

As objetivas zoom permitem 
selecionar diferentes distâncias 

focais sem necessidade de  
mudar as lentes.



Luz de três quartos ou luz de 45°
De 7H a 9H ou de 3H a 5H 
A luz de três quartos é ideal para o retrato 
clássico. Quando é zenital o bastante para 
que a sombra projetada do nariz chegue até 
o lábio, chama-se Rembrandt. O nome, 
como podem imaginar, é devido ao costume 
desse pintor de simular essa iluminação em 
suas obras. No Rembrandt, a luz ilumina por 
completo um lado do rosto, formando no 
outro lado um triângulo luminoso invertido 
que ilumina o olho e parte da bochecha. 
Quando a sombra do nariz não chega a tocar 
o lábio, chama-se iluminação de laço. A luz 
de três quartos mostra o volume e a textura, 
preservando o aspecto natural das pessoas.

Luz frontal ou Paramount
De 5H a 7H
A luz frontal é a que melhor reflete as cores; com 
ela, as cores das roupas ficam mais intensas e 
saturadas. Por outro lado, nos retratos, é a que 
melhor reduz ou oculta as imperfeições da pele. É 
uma luz muito agradável, que oferece muita 
informação sobre o sujeito. Não é por acaso que 
seja a luz usada para fotos de documentos, como, 
por exemplo, o passaporte e outros documentos 
oficiais. Pela ausência de sombras, não é a luz 
mais apropriada para mostrar o volume e a 
textura; porém, quando é levemente zenital, gera 
um aspecto de mais tridimensionalidade. 
Também é chamada de Paramount porque a 
produtora e distribuidora de cinema com o 
mesmo nome frequentemente utilizava esse tipo 
de iluminação nos seus filmes.

Luz lateral
3H ou 9H
Se a modelo estiver frontal à câmera, a luz 
lateral iluminará somente a metade do 
rosto. Uma luz lateral sobre uma lixa de 
papel ou sobre uma lona em posição frontal 
à câmera mostrará toda a textura. Em certas 
ocasiões, uma luz lateral pode ocultar 
muitas zonas; por isso, é muito utilizada em 
nu artístico. Em retratos, fica muito 
dramática e arriscada, mas em iluminação 
de natureza-morta é bastante comum. Tipo 
de luz que só mostra um lado da figura se 
não estiver bem colocada, pode gerar uma 
sensação muito incômoda.

5H7H

7H

9H

3H

Além disso, podemos optar por separá-lo da sapata da câmera, 
sincronizando-o mediante tecnologia wireless ou por cabos.

 N O M E N C L A T U R A S
Para poder simplificar as explicações e utilizar uma linguagem comum para todos 
nós, vamos aplicar um método para denominar a luz segundo sua direção. 
Desenhamos um relógio no chão de nosso estúdio com todas as horas. No 
centro do relógio, colocamos uma modelo e situamos o fotógrafo no local 
correspondente a 6 horas. Posicionamos, então, a fonte de luz ao longo desse 
relógio. Cada posição que a luz assumir corresponderá a um tipo de iluminação.

Dessa maneira, podemos distinguir as seguintes nomenclaturas:

• Frontal ou Paramount: entre 5h e 7h.

• Três quartos ou Rembrandt: entre 4h e 5h; e entre 7h e 8h.

• Lateral: 3h e 9h.

• Kicker ou recorte: entre 1h e 2h; e entre 10h e 11h.

• Contraluz: entre 11h e 1h.

Por outro lado, a luz também pode se movimentar verticalmente em relação ao 
eixo ótico. A luz que vem da parte superior denomina-se zenital e aquela que 
vem da parte inferior, negativa, diabólica ou surreal.

A forma de nomear as luzes difere muitas vezes de um fotógrafo para outro; se 
pode dizer que não há uma nomenclatura padronizada. Por exemplo, o que 
alguns chamam de “luz de recorte” ou de kicker, outros definem como “halo”, e 
o que alguns denominam como “luz de três quartos”, outros chamam de “luz 
de 45°”. A solução que sugere Gerald Millerson no clássico manual Iluminação 
para televisão e cinema, convertido em referência desde os anos 1970, é utilizar 
as horas do relógio tanto em posições horizontais (H) como em verticais (V) 
para estabelecer as coordenadas exatas da situação da fonte de luz com 
relação à câmera de uma maneira mais simples. 

1. Flash rebatido para o teto.

2. Dois flashes separados da 
câmera mediante sincronizadores 

de radiofrequência.

1 2

Vista tridimensional Vista lateralPlano

12H 12V
12V

1H 1V

2H 2V

3H

3H

3V

4H 4V

5H 5V
6H 6V

6V

7H 7V

8H 8V

9H9H 9V

10H 10V

11H 11V

As letras “H” e “V” se referem 
às posições horizontais e 
verticais da luz, 
respectivamente.



contatos da sapata mantêm sua comunicação (embora não seja estritamente 
a partir da própria sapata, como acontece com a transmissão através de 
infravermelho) e, no segundo, unicamente o contato central funciona. A 
eleição de um ou outro método é algo pessoal, que está relacionado com a 
maneira de trabalhar de cada um, o nível de comodidade que desejamos e o 
preço que pagamos por isso.

Métodos que conservam os 
sistemas automáticos
Esses métodos oferecem ao fotógrafo muitas possibilidades de controle: 
podemos trabalhar em TTL, sincronizar na segunda cortina e, inclusive, 
algumas vezes utilizar o modo alta velocidade de sincronismo. Há uma 
comunicação de dados entre a câmera e o flash que permite o 
funcionamento correto das escalas de distâncias e também a possibilidade de 
trabalhar com o zoom do flash em automático. 

 O  C A B O  T T L
O cabo TTL é um prolongamento dos contatos da sapata. Normalmente tem 
forma em espiral, permitindo se expandir e se recolher de uma maneira 
simples e ordenada. A maioria deles é de dimensões reduzidas (1 metro em 
posição recolhida e 1,5 metro em posição estendida, aproximadamente), 
embora existam versões que cheguem até 10 metros. O cabo TTL é uma 
opção ideal para trabalhar em situações onde não seja necessário separar 
demais o flash da câmera. Em macrofotografia se torna muito mais cômodo 
que outros métodos sem fio. 

Se usarmos o cabo TTL, podemos segurar a câmera com uma mão e, com a 
outra, o flash. Dessa forma, podemos mudar a direção da luz facilmente, de 
maneira totalmente independente. Porém, devemos estar conscientes de 
algumas limitações: se nosso sujeito estiver relativamente perto, as mudanças 
na direção da luz serão muito efetivas, porém, na medida em que nos 

Separar o flash com um cabo TTL.

2

1

O cabo TTL conserva todos os 
sistemas automáticos. O modelo 
OC-E3 da Canon (1) é bastante 
cômodo, pois o comprimento 
estendido chega a 60cm. Outros 
modelos, como o FC-311 da Pixel 
(2), alcançam 1,80 metro e 
inclusive podemos encontrar 
cabos TTL que chegam até 10 
metros.

1. Retrato do sujeito iluminado pelo flash 
separado da câmera com cabo TTL. A 
iluminação lateral fica interessante se o 
fotógrafo estiver perto do modelo. Neste 
caso, a 1 metro, aproximadamente.

2. Retrato do sujeito iluminado pelo flash 
separado da câmera com cabo TTL 
(fotógrafo afastado). A iluminação lateral 
fica pouco favorável se o fotógrafo estiver 
longe do modelo (a luz não é tão lateral); 
neste caso, a uns 3 metros.

3. Retrato do sujeito iluminado pelo flash separado da câmera com cabo TTL frontal e 
elevado. Uma iluminação frontal levemente elevada favorece o volume.

21
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Por que separar o flash  
da câmera?
Os coelhos, pelo modo como têm situados os olhos, desfrutam das vantagens 
de uma visão panorâmica, ideal para estarem alertas a possíveis predadores. Os 
camaleões têm a capacidade de mudar a direção de cada um dos seus olhos 
separadamente. Já a visão humana é binocular e está orientada frontalmente. A 
separação que temos entre os olhos ajuda, principalmente, a obter uma visão 
espacial mais precisa e a realizar corretamente os cálculos das distâncias. Cada 
olho observa com uma leve variação e, depois, nosso cérebro constrói uma 
imagem mais rica em informação. As pessoas que só podem ver com um olho 
perdem certa capacidade espacial, sobretudo na hora de calcular as distâncias, 
mas são perfeitamente capazes de estabelecer uma imagem de três dimensões 
devido, entre outras coisas, às diferentes sombras que revelam a textura e o 
volume dos objetos. O mesmo acontece quando observamos uma imagem de 
duas dimensões: só vemos nela o que o fotógrafo capturou através de um dos 
seus olhos — o que olha pelo visor para enquadrar. 

Quando o flash está montado na sapata da câmera e a luz aponta na mesma 
direção que a lente, as imagens que se formam geralmente são planas e com 
pouco volume. Isso acontece porque as sombras caem atrás dos objetos e 
desaparecem da vista da câmera. A luz frontal pode ser muito interessante e 
oferecer bons resultados, principalmente muita informação sobre a cor. 
Porém, colocar uma unidade de flash fora da sapata abre um mundo de 
possibilidades e amplia as opções de tridimensionalidade e relevo. Uma 
sombra em um rosto oculta parte de seus detalhes, mas em troca nos 
oferece uma referência extra para que nosso cérebro forme uma imagem 
muito mais precisa e próxima da realidade.

O que a câmera transmite ao flash?
O flash e a câmera se unem através de suas sapatas. Seja a sapata da câmera, 
seja do flash, elas têm uma série de contatos que se encaixam para possibilitar 
a comunicação. Caso seu flash e sua câmera sejam compatíveis, alguns desses 
contatos enviarão e receberão informações relativas à posição zoom, ao 
diafragma, à sensibilidade, à velocidade de obturação, à medição TTL e, 
inclusive, à distância de foco. Porém, se seu flash é totalmente manual e só 
dispõe de um contato, a única comunicação que se estabelecerá será de 
sincronia, quer dizer, a câmera informará sobre o momento preciso no qual o 
flash deve disparar.

As diferentes possibilidades tecnológicas de separar o flash da câmera podem 
ser classificadas, principalmente, em dois grandes grupos: métodos que 
conservam os sistemas automáticos e métodos que não conservam os 
sistemas automáticos. Basicamente, se pode dizer que, no primeiro, todos os 

As sombras ocultam informação 
visual, mas adicionam a percepção 
de volume e a tridimensionalidade.

2 2
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1. Contatos para automatizar a 
transmissão da informação entre a 
câmera e o flash.

2. Contato de sincronia.

3. Pino de trava.



Para testar, podemos selecionar o canal 1 e, se acontecer algum problema, 
mudá-lo. (Imagem 6)

A unidade ou unidades remotas, ou escravas, devem ser configuradas no 
mesmo canal que o do flash master. (Imagem 7)

Modo TTL
Agora, devemos selecionar o modo de flash que vamos empregar. 
Escolhemos, por exemplo, o modo TTL. Dentro desse modo, podemos 
selecionar várias opções em função da quantidade de unidades escravas 
que serão utilizadas e o tipo de trabalho que cada uma delas fará. 

Para poder diferenciar os modos de flash para uma ou várias unidades, 
utilizamos os denominados “grupos”, nomeados com as letras “A”, “B” e “C”. 
Cada grupo implica um modo de trabalho e cada um deles pode ativar uma 
ou mais unidades de flash.

Em cada um dos flashes escravos ou remotos devemos selecionar o grupo 
de disparo ao qual vão pertencer. (Imagem 8)

Assim, no menu da câmera, temos três opções de grupos de disparo: 
(Imagem 9)

• Opção ALL. Podemos trabalhar com um único grupo. Assim, um ou 
mais flashes trabalham da mesma maneira. Nesse modo, garantimos 
que todos os flashes escravos disparem.

• Opção A:B. Podemos trabalhar com dois grupos. Uma unidade (ou 
várias) no “A”, e outra (ou várias) no “B”. Nesse modo, cada grupo pode 
trabalhar com uma luminosidade diferente.

• Opção A:B C. Podemos trabalhar com três grupos, cada um deles 
com uma luminosidade diferente.

Opção ALL
Esta é a opção mais recomendável para trabalhar com uma única unidade. 
Podemos controlar a medição TTL com o compensador de exposição do 
flash. O grupo introduzido na unidade remota é irrelevante, pois todos os 
flashes configurados no mesmo canal que a unidade master dispararão. 
(Imagem 10)

Opção A:B
Nesta opção, para poder disparar uma intensidade diferente nos dois 
grupos de trabalho (A e B), estabelecemos um termo, ou seja, uma 
proporção de luminosidade de um grupo em relação ao outro. (Imagem 11)

As proporções são representadas na fotografia por dois números separados 
por dois pontos. Cada um deles corresponde a uma luz em relação à outra. 
Assim, por exemplo, uma propoção de 8:1 representa uma luz que é oito 
vezes mais intensa que a outra, e uma proporção de 2:1 indica que tem o 
dobro de intensidade da outra. O número maior indica a luz mais potente. As 
proporções também são utilizadas para especificar contraste entre zonas 
(proporção de contraste da cena). (Imagem 12) 

Proporção Pontos de diferença entre 
as luzes

Potência de uma luz em relação a outra

1:1 Nenhum Iguais

1:2 1 Ponto A segunda é o dobro mais intensa que a primeira

1:3 1,5 Ponto A segunda é 3 vezes mais intensa que a primeira

1:4 2 Pontos A segunda é 4 vezes mais intensa que a primeira

1:8 3 Pontos A segunda é 8 vezes mais intensa que a primeira
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afastamos, as variações deixarão de ser significativas e inclusive podem gerar 
sombras indesejáveis.

 S I S T E M A S  C A N O N
A Canon oferece aos usuários várias possibilidades, muitas delas sem 
necessidade de fazer um investimento financeiro extra.

Um flash externo no modo master (infravermelho)
Se você dispõe de dois flashes Canon ou compatíveis, pode usar um deles 
como unidade master montada na sapata da câmera e o outro como unidade 
escrava, conectada através da tecnologia de infravermelho. A unidade master 
deve ser um flash capacitado para isso; consulte as especificações técnicas 
do flash no manual de instruções para verificar se ele tem essa capacidade.

A partir do menu da câmera
Agora vamos ver como configurar uma Canon EOS 5D Mark III para trabalhar 
com o flash externo:

No menu da câmera, há uma seção onde podemos controlar o flash externo 
(aquele que está montado na sapata da câmera). (Imagem 1)

Daí, passamos a “Definições de funções do flash”. Nessa tela, temos um 
controle muito preciso sobre praticamente todos os parâmetros que 
podemos manipular no flash. (Imagem 2)

Nesse menu, podemos controlar o modo de flash, a sincronização, a posição 
do zoom, as funções relativas ao modo de flash e, o que nos interessa agora, 
podemos ativar ou desativar a função sem fios (Imagem 3). Quando ativada, o 
flash montado na câmera começa a funcionar como unidade “master”.

Em muitas ocasiões, é recomendável que desativemos o disparo do flash 
master para que não contamine a iluminação da cena, ou seja, para que o 
flash montado na câmera só sirva como unidade que envia o sinal ao flash 
escravo e que, em nenhum caso, ilumina. Muitas vezes, é possível que nos 
interesse que a unidade master envie um disparo de luz; por exemplo, 
utilizando-o como flash de preenchimento. Para que a unidade master não 
ilumine a cena, devemos ir até o menu anterior (“Controle externo Speedlite”) 
e desativar o disparo do flash. (Imagem 4)

Na tela de “Def. de funções do flash” aparece o símbolo que lembra que o 
flash transmite dados à unidade escrava, mas não emite nenhum disparo 
durante a exposição. (Imagem 5)

Agora, devemos selecionar um canal. Isso evita que disparemos acidentalmente o 
flash de algum fotógrafo que esteja por perto e trabalhe na mesma frequência. 
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1. Função flash ativado ou desativado.

2. Modo do flash (TTL, Manual, Multi).

3. Sincronização (primeira e segunda 
cortina, alta velocidade).

4. Posição do zoom do flash.

5. Parâmetros relativos ao modo de flash 
(potência em manual, compensação 
da exposição em TTL e outras opções 
para modos sem fios).



Ángel Pardo é um conhecido ator com uma extensa 
experiência em cinema, teatro e televisão, onde se fez 
muito popular interpretando o personagem Chencho 
em Farmacia de Guardia. Também representou 
personagens importantes em seriados como Hospital 
Central ou Amar em tiempos revueltos. Muito 
dedicado e amável, Ángel nos propôs a ideia de fazer 
a sessão em um espaço natural perto da região onde 
ele passou sua infância. A localização, uma área alta e 
sem muita vegetação, foi um acerto, tanto pela 
amplitude que aquele lugar tinha quanto pela 
tranquilidade que desfrutamos. Sempre é mais simples 
trabalhar em espaços abertos, pois oferece fundos 
desfocados sem a necessidade de abrir o diafragma.

Logo que chegamos ao local e comecei a colocar os 
flashes, uma nuvem negra apareceu e sentimos que 
poderíamos ter uma sessão com muita água. 
Efetivamente, alguns minutos após fazer as primeiras 
fotografias, começou a chover e não tivemos mais 
escolha senão parar a sessão. A sorte foi que choveu 
muito pouco e com pouca força. Enquanto 
esperávamos que o tempo melhorasse, aproveitamos 
a ocasião para manter uma conversa muito 
interessante sobre o mundo da interpretação. Mas, 
antes de perceber, uma rápida brisa moveu a nuvem 
preta para outra direção e a chuva parou, dando lugar 
a um magnífico sol de final de tarde.

 I N T E N S I D A D E
Sempre devemos tratar a luz ambiente da maneira 
que mais nos interesse. Nesses casos, o protagonista 
é o modelo; portanto, temos a incrível liberdade de 
brincar com a luz contínua (ambiente) para obter 
diferentes efeitos.

As coisas não podiam ir melhor: havíamos esperado 
uns minutos que o sol estivesse em seus últimos 
momentos sobre o horizonte e, curiosamente, devido 
à mesma chuva que nos havia obrigado a parar a 
sessão, a luz se converteu em algo insuperável. É algo 
que geralmente acontece após a chuva.

Posicionei-me de maneira que o sol ficasse atrás de 
Ángel e ajustei os parâmetros para obter uma 
medição do fundo com um céu interessante. Não há 
uma intensidade melhor que outra, por isso decidi 
colocar a velocidade de obturação em um ponto 
médio entre a máxima de sincronia da câmera 
(1/250) e a mínima que permitisse trabalhar 
comodamente sem tripé (1/60). Isso possibilitou 
variar a velocidade de obturação um ponto a mais ou 
a menos para mudar a intensidade do fundo sem 
alterar a luz do flash que iluminava o sujeito. Depois, 
ajustei o diafragma adequado a essa velocidade e, 
por último, selecionei a potência no flash (neste 
caso, em modo manual). Os dados da captura foram 
1/125 de segundo a f/8 e ISO 100.

O fotômetro portátil que eu utilizo informa a 
quantidade de luz que chega ao modelo de forma 
contínua (nesse caso, a luz ambiente), como também 
informa a quantidade de luz do flash (mais 

informações da página 85 até 88). Dessa forma, ao 
medir o disparo do flash da luz principal, soube 
qual porcentagem de luz ambiente e de flash 
impactava no rosto de Ángel. Nesta ocasião, só 
10% da luz era originada do sol e os 90% restantes, 
do flash. Isso possibilitou dispor de muito controle 
para manejar as diferentes intensidades (sujeito e 
ambiente) de maneira independente. Caso não 
disponha de fotômetro, você pode realizar uma 
exposição sem flash e observar na tela da câmera 
o nível de detalhe obtido na pessoa fotografada; 
quanto mais escura apareça, mais facilidade você 
terá para modificar independentemente a luz do 
ambiente e a do sujeito.

Para medir a luz de recorte do flash à direita da 
imagem, utilizei o mesmo método que com a luz 
principal, ou seja, fiz a medição com o fotômetro. 
Depois, para interpretar a medição, realizei uma 
foto de prova e observei na tela LCD até que 
ponto brilhava o recorte. É interessante ativar na 
câmera o “aviso de altas-luzes” para que, durante a 
visualização das fotos na tela, possamos detectar 
se a região iluminada pela luz de recorte fica 
piscando. Se piscar, é conveniente baixar um 
pouco a potência até que deixe de piscar ou o 
faça em uma área menor.

Ángel, nosso modelo, e um fundo de nuvens pretas.

Luzes após a tempestade
 
Sempre que trabalho em externas, sou consciente da variedade de luzes que eu 
posso encontrar; por isso é tão importante que o fotógrafo possua um alto grau de 
adaptação. Normalmente, regulo os parâmetros e o equipamento às condições 
sem nenhum problema, mas, em ocasiões como esta, existem tantas 
possibilidades que fica difícil escolher um ou outro sistema de trabalho. Em 
questão de minutos, tivemos céu nublado, chuva e sol dourado do entardecer.



produza aquele bonito disparo com baixo contraste 
em nossa foto. Se a cobertura fosse pequena, o efeito 
seria o de uma luz pontual introduzindo-se em nossa 
imagem   – evidentemente, algo com menos beleza.

Para conseguir com que os raios do sol penetrem 
dessa maneira na imagem, deve-se deixar que estes 
ceguem sua câmera em algum ponto. Geralmente, 
eu me coloco numa posição na qual o sol fique 
tapado pelo modelo; depois, me movimento para a 
direita ou esquerda até que um raio dê o ar da sua 
graça. Então, disparo. Deve-se ter cuidado e não 
deixar que o sol se introduza demais na câmera, pois 
chega um momento em que a imagem perde muito 
contraste. Faça várias fotos até conseguir o efeito 
mais agradável segundo seu gosto pessoal.

 D I R E Ç Ã O
A direção pela qual incide o sol na objetiva da 
câmera é fundamental para obter o efeito de baixo 
contraste. A direção das luzes dos flashes é algo que 
geralmente estabeleço no princípio da sessão e que 
depois vou modificando em função da pose do 
modelo. Neste caso, o softbox  principal se 
encontrava a uns 45° (a 7:30 H) e a luz de recorte, o 
kicker, praticamente na frente desta (a 1:30 H). O 
certo é que apenas tive que mover a iluminação: 
Ángel não só é um estupendo ator como posa muito 
bem, se move sem que tenha que dirigi-lo e até 
parece que estava lendo a minha mente, mudando 
de gesto ou girando a cabeça antes que eu falasse 
alguma coisa. Parecia até que sabia onde podia se 
mover sem modificar o efeito das luzes, e isso é 
produto também da enorme experiência em cinema 
e televisão que tem — ele sabe como funciona essa 
coisa da iluminação.

 C O R
A luz ambiente é muito quente, mas funciona muito 
bem com a luz branca do flash. Pode-se pensar que 
o kicker situado à direita da imagem devia ter 

recebido algum filtro quente para ficar mais de 
acordo com a luz do fundo, porém pensei que era 
mais interessante deixá-lo assim. Gosto que se note 
esse recorte de cor branca, embora possa não ser o 
mais apropriado e, nesse momento, senti que era 
mais importante aproveitar os escassos minutos de 
luz que gastar tempo em procurar um filtro, 
colocá-lo no flash e aumentar a potência para 
compensar a baixa luminosidade.

C O N C L U S Õ E S
Tardes como essa não temos todos os dias: se os 
astros se alinham para que tudo saia bem e nos 
propiciam uma sessão interessante, devemos 
aproveitar o máximo possível. Da sessão saíram 
imagens de baixo contraste, céus tormentosos e 
entardeceres quentes próprios de Memórias da 
África. Tudo em alguns minutos.

Se, além disso, seu modelo é como Ángel e faz 
as coisas ainda mais fáceis, não terá que se 
preocupar em dirigi-lo. Ele sabia se mover muito 
bem e em cada fotografia fazia uma leve variação 
do seu gesto, o que favoreceu também uma 
maior variedade de retratos. No final, o sol se 
escondeu, pegamos todo o nosso equipamento 
e saímos felizes por termos realizado uma sessão 
pouco estressante, muito divertida e com 
incríveis resultados.

 D A D O S  T É C N I C O S

• Distância focal: 70mm

• Diafragma: f/8

• Velocidade de obturação: 1/125

• Sensibilidade: ISO 100

• Flash com softbox de 90x60cm

• Flash de recorte

• Emissor e receptor de radiofrequência

Ator: Ángel Pardo

(Página esquerda) Uma luz principal com outra de 
recorte (3). A imagem da direita (4) serve para avaliar até 
que ponto queremos que brilhe o recorte.

Um softbox funcionou como luz 
principal; um flash sem modificador, 
como luz de recorte.

 Q U A L I D A D E 
A luz principal pertence a um softbox de 90x60cm 
colocado verticalmente com um flash dedicado e 
um adaptador. Essa luz, situada bastante perto de 
Ángel, gera um retrato com iluminação muito suave, 
o que fica coerente com a posição do sol, que se 
encontra às costas do modelo. É como se Ángel 
fosse iluminado pela luz que chega residualmente do 
sol ou da própria luminosidade do céu (como 
quando colocamos alguém em uma sombra e ele 
continua recebendo luz, mas de uma maneira mais 
suave).

A luz do sol, porém, é dura. Não gera sombras, mas sim 
um bonito efeito ao entrar parcialmente na lente da 
câmera. Além disso, o lado esquerdo da imagem tem 
um baixo contraste muito interessante. Para completar 
a iluminação, decidi adicionar no outro lado do rosto 
uma luz de recorte com um flash sem nenhum 
modificador. Tudo se encaixava com perfeição.

 C O B E R T U R A
O softbox era suficientemente grande para cobrir de 
luz tudo o que eu necessitava. A luz do sol é 
considerada pequena (porque está muito longe), mas 
sua cobertura é brutal e é isso que permite que se 

Ajustar uma velocidade intermediária permite certa margem de manobra para variar a intensidade do fundo. A foto da esquerda (1) foi realizada 
a 1/80, enquanto a imagem da direita (2) a 1/200 de segundo, obtendo dois efeitos distintos no céu. 

1 2

3 4



Índice remissivo

Alta velocidade de disparo de 
flash

51, 172, 176,  
236, 248 

Alta velocidade de sincronismo, 
sincronismo de alta 
velocidade

56-57, 202-205

Automático (modo) 84

Balanço de brancos da 
câmera

27, 39-40

Bateria externa do flash 51

Beauty-dish 135-138, 152

Beauty-dish mini 138

Bloqueio da exposição do 
flash em TTL

75

Bola difusora 135, 196

Braço articulado 123

Cabeça do flash 49

Cabo de sincronização 118

Cabo TTL 105

Cabeças giratórias 121-122

Calculadora de temperatura 
de cor para filtros Cinegel e 
E-Color+

140

Qualidade da luz 35, 39, 126

Calota 87

Canon 600 EX RT 111

Canon STE2 (transmissor) 111

Canon ST-E3-RT 
(transmissor)

112

Canon, filtros correção, 
temperatura

141

Canon, separar o flash da 
câmera

106-113

Canon, separar o flash da 
câmera com o flash 
incorporado da câmera em 
modo master

109-111

Canon, separar o flash da 
câmera com flash em 
modo master por 
infraverelhos

106-109

Capacitor 49

Carregador de pilhas 53

Cobertura da luz 37, 39, 126, 132

Cor 41

Cor da luz 39, 126, 139

Cor dos objetos 39

Compensador de exposição do 
flash em TTL

74

Conexão a corrente externa 
do flash

50

Conexão sincro da câmera 118

Conexão sincro do flash 118

Conexão USB do flash 51

Cone de luz do flash 59-60

Cone ou snoot 132-133, 229

Contato de sincronia 50, 104

Contraluz 29, 97-100,  
214-215, 240-243

Cortina traseira ou segunda 
cortina (sincronização)

57, 59

Cortina do obturador 54-57

Cristal 165-167

Cristal por linha clara 167

Cristal por linha escura 165-166

CTB 139

CTO 41, 99, 139-142, 
157, 159, 185, 201, 
217, 233, 247, 254

CTS 141

Cúpula difusora 60, 134

Desvio mired 139

Diafragma 20, 25, 34, 63, 
79

Diafragma e flash 25, 34

Diafragma e modo manual 79

Diafragma e número guia 63

Direção da luz 41

Discovery 600 204

Distância focal 18

Distância e cobertura 38

Distância e flash 34

Dome diffuser, semiesfera 
difusora, lightsphere

134

Duração do disparo de flash 51

Emissor de infravermelhos 119

Emissor e receptor de rádio 
manual

119

Escala de diafragmas 21

Escala de distâncias no modo 
Manual

78

Escala de distâncias no modo TTL 75

Escala de sensibilidades 23

Escala de velocidades de 
obturação 

22

Estroboscopico, Multi ou 
repetição

162-163

EV 26

Exposição fotográfica 20, 23

Exposímetro da câmera, 
fotômetro da câmera

23

Fator de multiplicação, fator 
de ampliação

19, 40

Filtro de cor 139, 142, 183, 
208

Filtros de correção de 
temperatura de cor

40, 139-142

Flash anelar (ring flash) 138

Flash de preenchimento 94-96

Flash de preenchimento com 
o modo Manual

96

Flash de preenchimento com o 
modo TTL

96

Flash em modo comando por 
infravermelho com Nikon

113-115

Flash em modo master por 
infravermelho com Canon

106-109

Flash-extender 115-116

Fotocélula 118

Fotômetro de mão 109-111

Full frame 246

Gerarld Millerson, relógio 42

Hertz 163

Histograma como ferramenta 
de medição da luz

88

Intensidade da luz 33

ISO 22, 25, 34, 62

ISO e flash 25, 34

ISO e número guia 62

Kicker 42, 44, 147, 150

Lei inversa do quadrado, lei 
do quadrado inverso

65

Lightsphere, Dome diffuser, 
semiesfera difusora

134

Face preta, rebatedor 92

Luz concentrada 37, 149

Luz continua 24

Luz do entardecer 180, 186, 214, 
224, 234, 240

Luz de ribalta 42, 45, 155, 226

Luz de contra 42, 44

Luz de fundo 142, 146-147, 
194-197

Luz de kicker 42, 44, 147, 150

Luz de laço 43

Luz de borboleta (butterfly) 152

Luz de noite 155, 182, 198, 216, 
230, 244, 252

Luz de Paramount 42-43

Luz de corredor 154, 169, 172

Luz de recorte 42, 44, 147, 150

Luz de preenchimento 146

Luz de Rembrant 42-43

Luz de três quartos 42-43

Luz diabólica 42, 45, 155, 226

Luz dispersa 37, 148

Luz dura 35

Luz frontal 42-43

Luz incidente, medição 24, 86, 87

Luz lateral 42-43

Luz negativa 155, 226

Luz principal 146

Luz refletida, medição 86

Luz suave 35, 148, 149

Luz traseira 42, 44

Luz zenital 42, 45, 149

Macrofotografia 160

mAh, miliamperes hora 52

Manual (modo ) do flash 77

Manual (modo) medição do 
disparo

85

Manual (modo) e contraluz 100

Manual (modo) e diafragma 79

Manual (modo) e escala de 
distâncias

78

Manual (modo) e flash de 
preenchimento

96

Manual (modo) e obturador 80

Manual (modo) e 
sensibilidade

79

Manual VS TTL 101

Medição da câmera 24

Medição da luz 24

Medição da luz com histograma 88-90

Medição do disparo de flash 
em modo Manual

85-90

Medição incidente 24, 86, 87

Metal por campo claro 168

Metal por campo escuro 168

Mini Beauty-dish 138

Mired desvio 139

Modificadores de luz e 
qualidade

126-127

Modificadores de luz e 
cobertura

126, 132

Modificadores de luz, 
acessórios de difusão

60, 134-135

Modificadores de luz, cone 
ou snoot

132-133, 229

Modificadores de luz, o 
beauty-dish

135-138, 152

Modificadores de luz, a cor 126, 139, 142

Modificadores de luz, o mini 
beauty-dish

138

Modificadores de luz, a 
sombrinha

127-129

Modificadores de luz, filtros 
de correção de 
temperatura da cor

40, 139-142

Modificadores de luz, flash anelar 138

Modificadores de luz, o softbox 130-131

Modificadores de luz, colmeia 
ou grid

58, 133-134, 
136-137,  

146-147, 159, 
194-197,  
228-229

Modificadores de luz, sbox 130, 182-185

Modo manual da câmera 18

Multi, estroboscópico ou 
repetição

162-163

Colmeia ou grip 58, 133-134, 
136-137,  

146-147, 159, 
194-197,  
228-229

Nikon SU-800 (transmissor) 115

Nikon, filtros correção 
temperatura

142

Nikon, modo SU4 118

Nikon, separar o flash da 
câmera

113-116

Nikon, separar o flash da 
câmera com o flash 
incorporado da câmera em 
modo master

115-116

Nikon, separar o flash da 
câmera com flash no modo 
comando por 
infravermelho

113-115

Noite americana 156-157

Número “f” 20

Número guia 61-63

Número guia e diafragma 63

Número guia e a potência do 
flash

63

Número guia e a sensibilidade 62

Número guia e zoom de flash 61

Obras pictóricas de arte 170-171

Obturador 22, 25, 34, 54, 
80

Obturador em modo “scanner” 25

Obturador e modo Manual 80

Obturador e flash 25, 34, 54

Obturador e sincronização do 
flash

54

Painel brilho ocular, cartão 
brilho ocular

91

Painel difusor 60

Padrões de medição da 
câmera

24

Paramount (luz) 42-43

Preenchimento, flash de 
preenchimento

94-96

Pilhas 51-53

Pilhas alcalinas 52

Pilhas de lítio 52

Pilhas não recarregáveis 52

Pilhas recarregáveis de baixa 
auto-descarga

52

Ponto de luz 26

Rebater a luz com o modo TTL 90

Rebater a luz com um 
rebatedor

92

Rebater a luz e o zoom do 
flash

91

Reciclado (tempo) 15, 50-53

Rebatedor branco 92

Rebatedor dourado 92

Rebatedor para rebater a luz 92

Rebatedor prata 92

Rembrandt (luz) 42-43

Repetição, estroboscópico, 
multi

162-163

Retrato clásico 146

Roscostraw CTS 141

Roscosun CTO 41, 99, 139-142, 
157, 159, 185, 
201, 217, 233, 

247, 254

Sbox 130, 182-185

Segunda cortina ou cortina 
traseira (sincronização)

57, 59

Semiesfera difusora, 
lightsphere, dome diffuser

134

Sensibilidade 22, 25, 34,  
62, 79

Sensibilidade e flash 25, 34

Sensibilidade e modo manual 79

Sensibilidade e número guia 62

Sensor som 173

Separar o flash da câmera 104-120

Separar o flash da câmera 
com automatismos

105-117

Separar o flash da câmera 
com cabo de sincronização 

118

Separar o flash da câmera 
com cabo TTL

105

Separar o flash da câmera 
com Canon

106-113

Separar o flash da câmera 
com fotocélula

118

Separar o flash da câmera 
com o modo SU4 de Nikon

118

Separar o flash da câmera 
com o transmissor SU-800 
por infravermelhos

115

Separar o flash da câmera 
com o transmissor STE2 da 
Canon

111

Separar o flash da câmera 
com emissor e receptor de 
rádio manual

119

Separar o flash da câmera 
com flash em modo 
comando por 
infravermelhos com Nikon

113-115

Separar o flash da câmera 
com flash em modo master 
por infravermelhos com 
Canon

106-109

Separar o flash da câmera 
com flash incorporado de 
câmera em modo 
controlador com Nikon

115-116

Separar o flash da câmera 
com flash incorporado de 
câmera em modo master 
com Canon

109-111

Separar o flash da câmera 
com Nikon

113-116

Separar o flash da câmera por 
rádio com automatismos 
com sistemas compatíveis 
TTL

117

Separar o flash da câmera por 
rádio com Canon 600 EX 
RT

111-113

Separar o flash da câmera por 
rádio com o sistema Pixel 
King TTL

117

Separar o flash da câmera por 
rádio com o sistema Pocket 
Wizard TTL

116

Separar o flash da câmera por 
radio com o transmissor 
Canon ST-E3-RT

112

Separar o flash da câmera 
sem automatismos

117-119

Sincronização em alta 
velocidade, alta velocidade 
de sincronismo

56-57, 202-205

Sincronização na segunda 
cortina ou cortina traseira

57, 59

Sincronização do flash 54-59

Snoot ou cone 132-133, 229

Supexposição 34

Suportes 120

Suporte 121-122

Suporte adaptador para 
acessórios de estúdio em 
flash portátil

122, 131

Suporte para quatro flashes 121

Suporte tri-flash 121, 129-130, 
190, 203, 240

Superclamp, supergarra 122

Tamanho da fonte de luz 36-37

Temperatura da cor 27, 39-40

Tenda difusora 164

Textura 41

Tempo de exposição, 
velocidade de obturação

22

Tempo de reciclado 15, 50-53

TTL 72-77, 90, 96, 
98, 101

TTL (modo) e contraluz 98

TTL (modo) e flash de 
preenchimento

96

TTL (modo) e rebater a luz 90

TTL vs Manual 101

TTL e bloqueio da exposição 
do flash

75

TTL e compensador de 
exposição do flash

74

TTL e escala de distâncias 75

TTL, medição 72

Tubo de descarga 50

Variáveis de exposição 20

Velocidade de obturação 22

Velocidade máxima de 
sincronismo

25, 55-56

Softbox 130, 152-153, 
200, 217, 233, 

253

Softbox com grade 130, 201, 217, 
233, 255

Softbox, luz de borboleta 152

Zoom do flash 17, 36, 57, 59, 89

Zoom do flash e o número guia 59

Zoom do flash e a cobertura 
da luz

36, 57

Zoom do flash e rebater a luz 89

20 | 21




