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• Como fotografar  ao ar livre ?  Mantendo distanciamento social voluntário

Grandes temas

• Paisagem Natural  - LANDSCAPE 
• Paisagem Urbana -    Arquitetura
• Fotografia Noturna  - Astrofotografia 
• Fotografia Aérea  - Drones
• Horários Especial - amanhecer, lusco fusco , pôr do sol, noturnas 
• Clima  - chuvas, tempestades, nuvens, raios
• Fauna e Flora em jardins, praças, áreas verdes 
• Pessoas mantendo distanciamento em atividades ao ar livre
• Macrofotografia  - insetos, flores, pequenos anfíbios

www.moniquecabral.com.br
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#ISOLAMENTO SOCIAL 
VOLUNTÀRIO 

atividades ao ar livre 

• caminhadas ecológicas
•montanhismo
• ciclismo
• mergulho
• Fotografia de Paisagens

ciclismo surfe

fotografia selfie
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Qual o perfil de um(a) fotógrafo(a) de PAISAGENS

• Gostar de estar ao ar livre

• Ter um bom preparo físico

• Facilidade em se adaptar a condições climáticas extremas e  
a caminhadas longas

• Ter interesse por história, geografia e ecologia 

• Ter paciência, humildade, amor por  pessoas e pela  natureza

www.moniquecabral.com.br
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Equipamento fotográfico 
Pense leve 
É muito importante chegar ao 
essencial quanto a 
equipamento  
Mais vale algo compacto que 
você pode prazerosamente 
carregar por horas a fio.

• Câmeras DSLR - 2 corpos
• lentes: grande angular 
18-55mm + meia tele 
70/300mm
• Filtros polarizador 
• Filtro close up / macro
• tripé  
• baterias extras
• cartões de memória
• boa mochila

www.moniquecabral.com.br
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Equipamento para 
caminhadas
• mochila, cantil, lanterna 
• bota de caminhada 
• agasalho com proteção 

para chuva
• barraca 
• saco de dormir 
• isolante térmico para 

pernoite
• alimentação adequada
• lanterna

www.moniquecabral.com.br
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LUZ  nossa melhor ferramenta

www.moniquecabral.com.br
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“Blue hour” escolha a hora certa para  fotografar na natureza efeitos especiais

www.moniquecabral.com.br
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“Golden Hour ”

A hora certa para  fotografar na natureza efeitos especiais
www.moniquecabral.com.br
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Planejamento reverso : se o sol vai nascer as 05:30am calcule com folga o horário para iniciar 
a sua caminhada + o deslocamento de carro, contando com possíveis atrasos.

www.moniquecabral.com.br
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variações de horários sobre o mesmo tema 

www.moniquecabral.com.br
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                    Dias NUBLADOS :  quando tudo parece que vai dar errado...
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Como Fotografar Paisagens

 Aproveite as variações climáticas: luz inspiradora pouco antes e depois da tempestade !

www.moniquecabral.com.br
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Aproveite as variações climáticas e as surpresas logo depois da chuva

www.moniquecabral.com.br
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        A magia  da  FOTOGRAFIA NOTURNA  
www.moniquecabral.com.br

Como Fotografar PAISAGENS naturais
Desafio Fotográfico



Como Fotografar PAISAGENS naturais
Desafio Fotográfico

www.moniquecabral.com.br



Como Fotografar PAISAGENS naturais
Desafio Fotográfico

Regras Básicas de Composição

Ponto Focal 
É algo que chame a atenção do observador 

instantaneamente.  Pode ser uma FORMA, uma COR, 
LUZ contrastante , figura, silhueta humana... 

Estrutura
Regra dos terços

Razão de Ouro / Golden Ratio
Pirâmide / Simetria

Quadro Cheio 

Equilíbrio

www.moniquecabral.com.br
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Elementos Naturais  
 Ponto Focal 

• Silhuetas Humanas
• Cor Saturada

• Profundidade de Foco
• Movimento / Blur

www.moniquecabral.com.br
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Silhuetas  humanas no contraluz relativizam o espaço  

www.moniquecabral.com.br
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Silhuetas  Humanas
 
• dimensão do espaço 
• processo de identificação

www.moniquecabral.com.br



Silhuetas  Humanas  :  dimensão do espaço  /  processo de identificação
   www.moniquecabral.com.br
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silhuetas humanas / cor saturada / profundidade de foco
www.moniquecabral.com.br
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• silhuetas humanas    cor saturada
• profundidade de foco

www.moniquecabral.com.br
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Estrutura : Forma e Regra dos 
Terços www.moniquecabral.com.br
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Ponto Focal: silhueta  humana
                             cor saturada
Estrutura:   regra dos terços
Equilíbrio :     peso das formas
                           estão 
balanceados

www.moniquecabral.com.br
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A magia do Preto&Branco em tons de cinza www.moniquecabral.com.br
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Equilíbrio :  as formas tem o peso equilibrado
www.moniquecabral.com.br
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Linhas diagonais dirigidas para o centro da foto intensificam o poder da composição

www.moniquecabral.com.br
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www.moniquecabral.com.br

Simetria pode ser uma força na composição
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Obrigada pela atenção!

contato@moniquecabral.com.br

@moniquecabralfotografia

/monique.cabral.587

COMO FOTOGRAFAR com Monique Cabral

www.moniquecabral.com.br

Consulte sobre palestras, cursos de fotografia e aulas particulares 
ONLINE 


