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m dias de chuva, boa parte 
dos fotógrafos guarda a câ-
mera e espera o tempo me-
lhorar – muitos aproveitam 
para editar/tratar fotos no 
computador, bem aqueci-

dos em casa. Mas existem os irre-
dutíveis, os mais ousados, que apro-
veitam o mau tempo para produ-
zir imagens diferenciadas e, muitas 
vezes, excepcionais, tirando o maior 

proveito do clima em prol de ótimas 
oportunidades fotográficas. O fato é 
que a chuva altera totalmente a pai-
sagem, seja ela natural ou urbana, 
e quem sabe aproveitar pode ter a 
chance de registrar uma obra-pri-
ma no cartão de memória.

O primeiro passo para fotogra-
far na chuva é se preparar de forma 
adequada. Antes mesmo de cuidar 
da proteção do equipamento, pen-

se em você: roupa à prova d’água, 
guarda-chuva e, importante, sapa-
to apropriado são imprescindíveis 
para não transformar a caça de 
imagens em pesadelo.

A questão do equipamento vem 
a seguir: além da bolsa de trans-
porte, que precisa proteger bem da 
água, pode ser útil dispor de uma 
proteção para a própria câmera. 
Nesse intuito, tudo é possível, do 

E
POR LAURENT GUERINAUD

Tempo chuvoso não é motivo para guardar a câmera, e sim para sair 
fotografando momentos singulares que podem render belas imagens

DICAS PARA BOAS FOTOS 

em dias de chuva

Jorge Diehl

Panorâmica com nuvens carregadas feita no Pantanal Sul, na região de Aquidauana (MS), pelo leitor Jorge Diehl
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Cena registrada pelo leitor Maurício Christovão sob a chuva na Praça XV, Rio de Janeiro, durante a Olimpíada de 2016 

A leitora Luciana Basso 
fazia um ensaio com 
um casal de amigos 

quando começou a 
chover: ela não parou


