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câmera mais eficiente não 
é a mais cara nem a que 
obtém as melhores no-
tas nos testes, mas sim 
a que está disponível na 
hora que você quer regis-

trar algum momento importan-
te. E, nesse quesito, nenhum equi-
pamento supera o smartphone. No 
cotidiano, entre amigos ou nas fé-
rias, o smartphone evoluiu muito e 
é hoje a câmera mais usada e, aos 
poucos, vai substituindo as máqui-
nas tradicionais.

O tamanho diminuto, a portabili-
dade e o trabalho de integração de 
todos os elementos que o compõem 
são seu principal ativo. Companhei-
ro de todo dia, está sempre à mão, 
pronto para fotografar. Mas, como 
todo aparelho eletrônico de peque-
no porte, também tem seus limites.

A ergonomia, por exemplo, é 
longe de ser ideal para a fotografia. 
A forma de segurar o celular, entre 
os dedos esticados, não é a natural. 
Além de não oferecer boa estabili-
dade, quem nunca reclamou quan-

do o dedo toca a tela sem querer, fe-
cha o aplicativo, muda o ponto de fo-
co ou, ao contrário, não fica em uma 
posição boa para disparar?

O tempo para acionar a câme-
ra e o aplicativo de fotografia, ain-
da mais para quem colocou uma 
senha para sair do modo de es-
pera, pode ser fatal para a perda 
de um flagrante. Da mesma for-
ma, poucos smartphones permi-
tem ajustar parâmetros pois são 
feitos para fotografia “automáti-
ca”. A sensibilidade, por exemplo, 
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Leve, conectado e portátil, o aparelho está disponível a qualquer momento e 
produz milhões de fotos todos os dias. Veja como tirar o melhor dele

DICAS BÁSICAS PARA BOAS FOTOS

com smartphone

Praça Central de Havana, Cuba, em foto panorâmica feita com um iPhone 8 pelo leitor Adriano Mendes



Fotografe Melhor no 265 • 71

A
d

ri
an

o 
M

en
d

es

P
lín

io
 L

ea
l

Fred Nogueira

Trilha que leva para o Mirante dos Golfinhos, em Fernando de Noronha (PE), em foto 
de Plínio Leal com um Xiaomi Mi5s; abaixo, reflexo no prédio da Firjan, no Rio de 
Janeiro (RJ), em imagem captada pelo leitor Fred Nogueira com um Samsung S8 

é fixa e o aumento de valor ISO 
que alguns smartphones propõem 
é aplicado posteriormente à cap-
tação da imagem.

Todavia, muitos recebem au-
tomatismos dignos das melhores 
câmeras: autofoco, detecção de 
rosto, medição de exposição mul-
tizona, estabilizador... Ou até re-
cursos que nem as câmeras pos-
suem, como a escolha automáti-
ca da melhor imagem, antecipa-


