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História da Fotografia a cores 

1. 

Em 1861, o matemático, físico e filósofo escocês, James Clerk Maxwell, iniciou 

as mais importantes investigações relativas à percepção da cor. Demonstrou as bases 

importantes da fotografia em cores. Seu método consistia em fotografar um elemento 

colorido três vezes, mantendo a máquina imóvel, utilizando cada filtro de cor 

fundamental (vermelho, verde e azul). Através deste processo, conseguia-se três 

negativos monocromáticos - em preto e branco -distintos, porem cada um com 

diferentes gradações de cinza. Estes três negativos eram convertidos em slides, sendo 

projectados cada um dos seus respectivos filtros sobre uma tela branca, de modo que 

coincidisse exactamente um sobre o outro, reproduzindo-se assim as cores de 

elemento original. As cores neutras, como o branco, apareciam onde as três cores 

(vermelho, verde, azul), se misturavam e o preto aonde a luz não chegava. Este 

método, apesar dos resultados, teve que ser abandonado em pouco tempo, pois não 

permita fotos de objectos em movimento, além de fornecer alguns inconvenientes, pois 

a fotografia em cores positivas originava grande perda de luz, devido a cada filtro 

permitir a passagem de 1/3 dela. Em 1873, o químico alemão Hermann Vogel 

descobriu o processo de sensibilização por corantes, por meio de placas de colódio 

estabelecendo as bases da fotografia ortocromática, pancromática (utilizadas nos 

filmes P&B actuais) e a fotografia tricolor. 

 
Em 1876 alguns fotógrafos alemães, utilizando ―baixa tecnologia‖, conseguiram suas 

primeiras imagens impressas em papel. 
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1.1 

Em 1876 alguns fotógrafos alemães, utilizando ―baixa tecnologia‖, conseguiram 

suas primeiras imagens impressas em papel. Este processo resume-se em fotografar o 

objecto três vezes sendo em que cada uma delas utiliza-se em fotografar o objecto três 

vezes sendo em que cada uma delas utiliza-se um filtro positivo diferente: Azul, Verde, 

Vermelho. Em cada negativo, como o processo empregado anteriormente, as cores eram 

representadas pôr diferentes tons e densidade de cinza. Esses três negativos eram 

tingidos com a cor complementar do filme na hora de fotografar. Finalmente, por meio 

de um branqueador eliminava-se a prata de modo que ficasse só a cor. Em seguida, estes 

slides eram super postos e projectados de uma só vez no mesmo aparelho sem a 

utilização de qualquer filtro adicional. Quando as cores subtractivas se misturavam 

sobre a tela, obtinha-se as cores originais do objecto fotográfico. Mas até então todos os 

métodos pesquisados eram artesanais e relativamente onerosos, não permitindo sua 

“eventual” industrialização. Com o último solucionou-se o problema dos três 

projectores, filtros de protecção e da prata, mas a questão do movimento ainda 

permanência em pauta. Pensou-se então em reunir as três fotos em uma só e o único 

meio viável seria um material sensível com três camadas diferentes - três emulsões 

sendo que cada um seria sensível a uma só e a única cor, evitando assim o problema dos 

filtros na hora de fotografar. 

A emulsão sensível ao azul não apresentou nenhum problema na sua construção, pois 

até então todos os materiais sensíveis impressionavam esta cor. Isso constituía porem, a 

maior dificuldades para que as outras camadas fossem sensíveis somente ao verde e 

vermelho, devido ao fato de serem compostas pôr partes de brometo de prata, eram 

também sensíveis ao azul. O único meio encontrado foi de introduzir entre a primeira 

emulsão sensível ao azul e as duas outras sensíveis ao verde e ao vermelho 

respectivamente, um filtro amarelo. Este filtro tem pôr função básica absorver o azul, 

deixando passar somente as cores verdes e vermelhas. E assim aos poucos se chegou a 

construção do filme em cores usado nos dias de hoje, os quais são revestidas de três 

camadas de emulsão cada, uma delas, sensível a uma unida cor. Devemos contudo 

salientar que estas possuem latitude do que os filmes em branco e preto. Devido a essa 

baixa latitude, a exposição dos filmes em cores, deve ser a mais correcta possível. 
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1.2 

Em 1907, os irmãos franceses Auguste Lumiére e Louis Lumiére 

simplificaram muito o processo de selecção de cores por filtros, dando o primeiro 

vislumbre de possibilidades comerciais para a fotografia colorida com suas chapas 

AUTOCHROME – o primeiro processo fotográfico colorido. Fabricadas em Lyon a 

partir de 1907, consiste em uma placa de vidro coberta com grãos de amido tingidos 

(que agem como filtros para as cores primárias) e de poeira preta (que bloqueiam a luz 

não filtrada pelo amido). Sobre essa placa preparada é colocada uma fina camada de 

emulsão pancromática (sensível a todas as cores), obtendo-se uma transparência 

colorida positiva, uma chapa positiva colorida. ANTOINE LUMIÈRE, pai deles, 

trabalhou como fotógrafo em Lyon. Já em 1894, eles inventaram o 

CINEMATÓGRAFO. Entretanto, esse e outros processos tiveram vida relativamente 

curta no mercado devido à baixa sensibilidade. Precisavam de uma fonte de luz muito 

intensa e um largo tempo de exposição. 

Abaixo, um selo da República Francesa, emitido em 1955 (Scott: 771), que 

mostra os irmãos Lumière e um projector de filmes. Este selo foi emitido para 

comemorar os 60 anos da invenção do Cinema Francês (1895 – 1955). 

 

 

Em 21/06/1995, foi emitido um bloco brasileiro (B-99) sobre o Centenário do Cinema 

Mundial, o qual mostra peças do cinema e os irmãos Lumière, Auguste e Louis. 

Abaixo, um exemplar do bloco carimbado. 

http://www.sergiosakall.com.br/europeu/franca.html
http://www.sergiosakall.com.br/introducao/datas.html#blocos
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O Teatro São Carlos, na cidade de Campinas (interior do Estado de São Paulo), 

ladeado pelas ruas 13 de Maio e Costa Aguiar, onde ocorreu em 1897, a primeira 

exibição de "cinematógrafo" — "o aparelho que reproduzia os movimentos da vida", 

exibido na Europa, em 1895, pelos Irmãos Lumière. 

 

 

 

 

http://www.sergiosakall.com.br/americano/materia_brasil_sp-interior.html#Campinas
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1.3 

1925 - A primeira LEICA surgiu no mesmo ano, desenhada pelo construtor de 

microscópios o engenheiro OSKAR BARNACK para a casa LEITZ, de Wetzlar. Mas a 

Leica demoraria dez anos para se aperfeiçoar devido ao início da I Guerra Mundial e a 

inflação que se seguiu na Alemanha, prejudicando a indústria de modo geral. A 

primeira câmara fotográfica de dimensões reduzidas: 35mm, a LEICA , afirma-se em 

1924. Em 1925 a empresa começa a comercializá-la. Ela dá um grande impulso ao 

fotojornalismo por ser silenciosa, rápida, portátil e por ter disponíveis diversos tipos de 

lentes e acessórios. Quando iniciou sua trajectória, era a primeira câmara miniatura a 

vir com telemetro acoplado à sua objectiva ELMAR, de excelente definição, com 

abertura máxima de f: 3,5. O poder de resolução era incomparável: como ressaltam 

HELMUT e ALISON GERNSHEIM, elevou as câmaras miniaturas a "verdadeiros 

instrumentos de precisão". Isso foi percebido a partir de 1931, quando os reveladores 

de grão fino reduziram a granulosidade dos filmes rápidos, assegurando boas 

ampliações. Na Alemanha surge um estilo realista conhecido como NOVA 

OBJETIVIDADE, que propõe uma fotografia puramente objectiva, em oposição ao 

pictorialismo. Seu maior representante é ALBERT RENGER-PATZSCH, autor de 

fotografias que se caracterizam por linhas fortes, documentação factual e grande 

realismo. Outro expoente do movimento é AUGUST SANDER, alemão, fez muita 

fotografia de paisagens na zona do rio Reno, mas seu trabalho principal foi ser 

retratista. Em Käthe Lamers com Hannelore e Helmy, trabalho de 1922, ele retratou 

uma mãe com suas filhas. (Cláudia Baptiste avec sus files? Maison de lá família 

Baptista, Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, 1996) 

 

 

Câmara fotográfica Leica de 1925 
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1.4 

1928 - Stefan Lorant, através do jornal alemão Berliner Ilustrierte Zeitung, cria o 

fotojornalismo moderno, sem poses formais. O fotojornalismo desenvolve-se na 

Alemanha nas revistas Berliner Illustrierte e Münchener Illustrierte Presse. Os 

principais nomes dessa época são o alemão ERICH SALOMON e o britânico FELIX 

MAN. ERICH SALOMON – judeu nascido em Berlim. Em 1928 chamou atenção com 

uma série de imagens tiradas com uma máquina oculta numa sala de tribunal. A forma 

dele fotografar acontecimentos políticos e sociais tornou-o fundador do fotojornalismo 

político moderno. Possuía um dom inimitável para estar em todo o lado sem ser 

notado e as fotos reflectiam assim uma observação precisa. As suas imagens davam 

ao observador a sensação de estar realmente presente nos acontecimentos 

retratados. Foi chamado de "o rei do indiscreto". (sem flash, alguma foto dentro do 

museu, como o cluny por exemplo ou algo proibido) 

Surge também a famosa Rolleiflex TLR (reflex de objectivas gémeas), projectada por 

Franke e Heidecke.  1930 - Stefan Lorant, quando redactor-chefe do Münchener 

Ilustrierte Presse, cria o "enunciado", "tratado" de que a câmara deve ser usada como 

um caderno de notas de um repórter, registando os acontecimentos onde eles 

ocorram, sem detê-los para arrumar a foto, sem fazer as conhecidas "poses".  

1930 - Dois norte-americanos, fazem fotografias para expor problemas sociais:  

a) Jacob Riis (1849-1914), jornalista, usa fotos para ilustrar histórias sobre as favelas 

da cidade de Nova Iorque;  

b) Lewis Hine (1874-1940), sociólogo, fotografa a chegada de imigrantes, o trabalho 

infantil em fábricas mal iluminadas e em minas de carvão. Este trabalho levou à 

aprovação de leis proibindo o trabalho de menores. Veicular notícias por meio de 

fotografias, usualmente com a ajuda de uma explicação escrita ou oral, constitui, a 

partir desta época, um dos mais importantes meios de comunicação ao alcance do 

homem. Os assuntos que predominam nas manchetes dos periódicos são os 

assassinatos e os escândalos. Foi incumbido de documentar o gigantesco projecto de 

construção do Empire State Building. É um dos mais reconhecidos foto-repórter na 

história. Através da câmara fotográfica, suas intenções eram gerar imagens capazes 

de criar reformas políticas, focando-se nas injustiças sociais. 

1930 - Henry Cartier-Bresson (1908 -) foi fotógrafo que obteve maior sucesso. Cartier 

utiliza uma câmara em miniatura para captar "momentos decisivos" na vida das 

pessoas. Seu sucesso no registo de acontecimentos e emoções fugazes influenciou 

enormemente não só o fotojornalismo, como também introduziu um novo conceito na 
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fotografia artística. A partir de 1930, na Europa e nos Estados Unidos, os críticos 

especializados consideram três as tendências em fotografia:  

1) Utilização de grandes câmaras e amplos negativos, com obtenção de cópias ricas 

em gradações tonais, interpretando de modo mais vivido a realidade; 

2) Exploração de novos aperfeiçoamentos tecnológicos para fixar o instante mais 

fugaz e os aspectos mais inusitados e insuspeitados da realidade; 

3) Invenção de formas abstractas com a existência estática própria. 

"Para mim a fotografia consiste num reconhecimento imediato no curso de uma 

fracção de segundo, tanto o sentido do acontecimento quanto da exacta organização 

dos volumes que comporão, expressivamente, o significado da cena. Creio que seja 

no movimento da vida que a descoberta de si mesmo se efectua, ao passo que se dá 

a abertura para este mundo envolvente que pode nos modelar, mas que pode 

igualmente ser influenciado por nossa personalidade. Trata-se de estabelecer o 

equilíbrio entre estes dois mundos. É nessa constante interacção que esses mundos 

acabam por se fundir num mundo novo. É nesse mundo que devemos comunicar" 

Henry Cartier-Bresson  

1930 - Aparecem os primeiros flashes fotográficos. Nesta época, as câmaras 

alcançavam a velocidade de 1/100 seg.  

 

2 

1935 - A Kodak lança o primeiro cromo colorido - Kodachrome. Baseado em 

três emulsões coloridas. A maioria dos filmes coloridos modernos, excepto o 

Kodachrome, é baseada na tecnologia desenvolvida pela Agfa color em 1936. O filme 

colorido instantâneo foi introduzido pela Polaroid em 1963. A fotografia colorida pode 

formar imagens como uma transparência positiva, planejada para uso em projector de 

slides (diapositivos) ou em negativos coloridos, planejado para uso de ampliações 

coloridas positivas em papel de revestimento especial. O último é actualmente a forma 

mais comum de filme fotográfico colorido (não digital), devido à introdução do 

equipamento de foto impressão automático. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1936
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_polaroid
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_polaroid
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_polaroid
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polaroid
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projetor_de_slides
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projetor_de_slides
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projetor_de_slides


 8 

Para outros significados de Cor, ver Cor (desambiguação).  

Cores do espectro visível 

Cor Comprimento de onda Freqüência 

vermelho ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz 

laranja ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz 

amarelo ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz 

verde ~ 500-565 nm ~ 600-530 THz 

ciano ~ 485-500 nm ~ 620-600 THz 

azul ~ 440-485 nm ~ 680-620 THz 

violeta ~ 380-440 nm ~ 790-680 THz 

Espectro Contínuo 

 

A cor é um fenómeno óptico (Parte da física que estuda os fenómenos 

luminosos e os fenómenos da visão) provocado pela acção de um feixe de fotões 

sobre células especializadas da retina, que transmitem através de informação 

pré-processada no nervo óptico, impressões para o sistema nervoso. 

A cor de um material é determinada pelas médias de frequência dos pacotes de 

onda que as suas moléculas constituintes reflectem. Um objecto terá determinada 

cor se não absorver justamente os raios correspondentes à frequência daquela 

cor. Assim, um objecto é vermelho se absorve preferencialmente as frequências 

fora do vermelho. A cor é relacionada com os diferentes, comprimento de onda 

do espectro electromagnético. São percebidas pelas pessoas, em faixa específica 

(zona do visível), e por alguns animais através dos órgãos de visão, como uma 

sensação que nos permite diferenciar os objectos do espaço com maior precisão. 

Considerando as cores como luz, a cor branca resulta da sobreposição de todas 

as cores, enquanto o preto é a ausência de luz. Uma luz branca pode ser 

decomposta em todas as cores (o espectro) por meio de um prisma. Na 

natureza, esta decomposição origina um arco-íris. 

 

 

Teoria da cor 

Cor, frequência e energia da luz 

Cor 
/n

m 

/10
14

 Hz 

/1
0

4
 

cm
-1

 
/eV 

/k
J 

mol
-

1
 

Infraverme >100 <3.0 <1.0 <1.24 <12

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor_%28desambigua%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laranja_%28cor%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amarelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Violeta_%28cor%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimentos_de_onda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prisma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arco-%C3%ADris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infravermelho
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lho 0 0 0 0 

Vermelho 700 4.28 1.43 1.77 171 

Laranja 620 4.84 1.61 2.00 193 

Amarelo 580 5.17 1.72 2.14 206 

Verde 530 5.66 1.89 2.34 226 

Azul 470 6.38 2.13 2.64 254 

Violeta 420 7.14 2.38 2.95 285 

Ultraviolet
a próximo 

300 10.0 3.33 4.15 400 

Ultraviolet
a distante 

<200 
>15.
0 

>5.0
0 

>

6.20 

>59
8 

Mapa de cores. Observar que cada cor é sempre a intermediária entre as duas 

vizinhas e que diametralmente opostas estão as cores complementares. Quando se 

fala de cor, há que distinguir entre a cor obtida aditivamente (cor luz) ou a cor obtida 

subtractiva mente (cor pigmento). No primeiro caso, chamado de sistema RGB, temos 

os objectos que emitem luz (monitores, televisão, Sol, etc.) em que a adição de 

diferentes comprimentos de onda das cores primárias de luz Vermelho + Azul (cobalto) 

+ Verde = Branco. 

No segundo sistema (subtractivo ou cor pigmento) iremos manchar uma 

superfície sem pigmentação (branca) misturando-lhe as cores secundárias da luz 

(também chamadas de primárias em artes plásticas); Ciano + Magenta + Amarelo. 

Este sistema corresponde ao "CMY" das impressoras e serve para obter cor com 

pigmentos (tintas e objectos não emissores de luz). Subtraindo os três pigmentos 

temos uma matiz de cor muito escura, muitas vezes confundido com o preto. 

O sistema "CMYK" é utilizado pela Indústria Gráfica nos diversos processos de 

impressão, como por exemplo: o Off-Set, e o processo Flexigrafia, bastante usado na 

impressão de etiquetas e embalagens. O "K" da sigla "CMYK" corresponde à cor 

"Preto" (em inglês, "Black"), sendo que as outras são: 

 C = Cyan (ciano)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monitor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ind%C3%BAstria_Gr%C3%A1fica&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impress%C3%A3o_offset
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 M = Magenta  

 Y = Yellow (amarelo)  

 K = Black (preto)  

Lista de cores  

 Modelos de cor:  

 CMYK - (do inglês Cyan, Magenta, Yellow, blacK) Ciano, Magenta, 

Amarelo e Preto, sistema de cores utilizado em gráfica e pigmentos  

 HLS - (do inglês Hue, Lightness, Saturation)  

 HSB - (do inglês Hue, Saturation, Brightness)  

 HSV - (do inglês Hue, Saturation, Value)  

 Lab- contém um canal "A" um canal "B" e um terceiro "L" designado por 

lightness'.  

 RGB - (do inglês Red, Green, Blue) Vermelho, Verde, Azul, sistema de 

cores utilizado em luzes e, por consequência, na electrónica e recursos visuais 

electrónicos como o vídeo  

 RYB - (do inglês Red, Yellow, Blue), Vermelho, Amarelo e Azul; sistema 

histórico de cores e utilizado em artes plásticas, embora cientificamente inexacto.  

  

1936 - A Agfa lança o Agfacolor - um distinto sistema de cores para um cromo 

colorido.  

1941 - A Kodak lança o primeiro negativo colorido - Kodacolor. 

1939 a 1945 - A Segunda Guerra Mundial, muitos são os avanços na área da 

fotografia, desde o desenho de novas lentes até o intercâmbio de lentes.  

1947 - Surge a câmara de fotos instantânea, A Polaroid, baseada em um 

processo desenvolvido pelo físico americano Edwin H. Land.  

1949 - Surge o Polaroid em preto e branco.  

1963 - Surgem o Polaroid em cores e a "Instamatic" de cartucho 126.  

Desde o início deste século, a história passou a caracterizar-se mais pelo refinamento 

e aperfeiçoamento do que por inovações e invenções. Prova disso é que, apesar do 

advento de modernas tecnologias que levam máquinas a velocidades extraordinárias 

de disparo, há máquinas que jamais se tornam obsoletas, fixando imagens com rara 

precisão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cores
http://pt.wikipedia.org/wiki/CMYK
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=HLS&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/HSB
http://pt.wikipedia.org/wiki/HSV
http://pt.wikipedia.org/wiki/RGB
http://pt.wikipedia.org/wiki/RYB
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2.2 

2000 - As máquinas digitais também começam a ocupar espaço, em especial no 

fotojornalismo, onde a rapidez de circulação e edição de imagens justificam a pequena 

perda na qualidade de impressão. Contudo, nada, absolutamente nada substitui o 

olhar artístico e atento do fotógrafo. Designa-se por fotografia digital a fotografia 

tirada com uma câmara digital ou determinados modelos de telefone celular. A câmara 

digital PB, ou câmara digital PE, seja ela máquina fotográfica ou de cinema, 

revolucionou o processo de captura de imagens, contribuindo para a popularização da 

fotografia ou da técnica cinematográfica digital. 

Ao invés de utilizar a película fotossensível (filme) para o registo das imagens, que 

requer, posteriormente à aquisição das imagens, um processo de revelação e 

ampliação das cópias, a câmara digital regista as imagens através de um sensor que 

entre outros tipos podem ser do tipo CMOS ou do tipo CCD, armazenando as imagens 

em cartões de memória. Uma câmara pode suportar um só ou vários tipos de 

memória, sendo os mais comuns: Compact Flash tipos I e II, Smart Media, MMC e 

Memory stick e SD (os dois mais usados). 

 

 

Exemplo de câmara compacta digital 

Exemplo de câmara SLR digital 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnica_cinematogr%C3%A1fica&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_fotogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/CMOS
http://pt.wikipedia.org/wiki/CCD
http://pt.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
http://pt.wikipedia.org/wiki/SmartMedia
http://pt.wikipedia.org/wiki/MMC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Memory_stick
http://pt.wikipedia.org/wiki/SD
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Estas imagens podem ser visualizadas imediatamente no monitor da própria 

câmara, podendo ser apagadas caso o resultado não tenha sido satisfatório. 

Posteriormente são transferidas através de e-mail, álbum virtual, revelação digital 

impressa ou simplesmente apresentadas em telas de TV. Uma das características 

mais exploradas pelos fabricantes de câmaras digitais é a resolução do sensor da 

câmara, medida em megapixel. 

Em teoria, quanto maior a quantidade de megapixel, melhor a qualidade da foto 

gerada, pois o seu tamanho será maior e permitirá mais zoom e ampliações sem 

perda de qualidade. Entretanto, a qualidade da foto digital não depende somente da 

resolução em megapixel, mas de todo o conjunto que forma a câmara digital. Os 

factores que mais influenciam a qualidade das fotos/vídeos são a qualidade das lentes 

da objectiva, o algoritmo (software interno da câmara que processa os dados 

capturados) e os recursos que o fotógrafo pode usar para um melhor resultado, ou até 

mesmo eventuais efeitos especiais na foto. No entanto, dependendo do uso que será 

dado à fotografia, um número excessivo de megapixel não trará benefício adicional à 

qualidade da imagem e onerará o custo do equipamento. 

Normalmente as câmaras voltadas ao uso profissional são dotadas de maior quantidade 

de megapixel, o que lhes permite fazer grandes ampliações. Já para o usuário amador, 

máquinas com resolução entre três e cinco, megapixel geram excelentes resultados. 

Maior parte dos sensores utiliza o filtering para captar a luz nas suas três cores primárias. 

Assim que a câmara gravar as três cores, combina-as para criar o espectro todo. Isto é 

feito de várias maneiras. Três sensores separados, presentes em câmaras de alta 

qualidade, em que cada um regista uma determinada cor. Existe um divisor de luz, que 

divide a luz pelas três cores que vão incidir em três sensores diferentes, cada sensor 

capta uma determinada cor. Nestas câmaras os três sensores vêm exactamente a mesma 

imagem só que em gamas de luz diferentes. Combinando as imagens dos três sensores, 

forma-se uma só a cores. Um sensor, que vai captando a luz que vai atravessar 

um filtro vermelho, verde e azul (que está em rotação), ou seja o sensor grava 

a informação recebida para cada momento em que passa por um filtro 

diferente. A imagem não é rigorosamente a mesma para cada cor, mesmo que 

este processo seja feito em milésimos de segundo. Ainda temos o sistema 

mais económico, que é ter uma matriz em que cada uma das células é uma cor 

primária, o que se faz é interpolação, ou um palpite educado, baseado na 

informação da célula vizinha.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Megapixel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Megapixel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Megapixel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Megapixel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Megapixel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Megapixel
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtering&action=edit
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O sistema mas comum é o Bayer filter pattern, que é uma matriz onde alterna em cada 

linha de acordo com dois tipos de linha: uma é a sucessão vermelha e verde, e a outra 

linha é a sucessão azul e verde. Portanto no total temos a mesma quantidade de 

células verdes do que a soma das células azuis e vermelhas. 

A razão disto é que o olho humano é sensível igualmente às três cores. 

Ora temos apenas um sensor e a informação de cada cor é gravada ao mesmo tempo. 

Então temos um mosaico de vermelho, verde e azul, onde cada pixel tem diferente 

intensidade. As câmaras têm então um algoritmo de "dês - mosaico": a cor verdadeira, 

de cada pixel será determinada pelo valor médio dos pixéis adjuntos. Existe também 

um outro sistema, o Foveon X3 sensor, que permite captar quatro cores, e não três 

como os convencionais.  

 

2.4 

 

2005 - As câmaras digitais ganham força em todo o mundo, resoluções e pixéis 

avançados fazem da foto digital o diferencial para foto reportagens. As máquinas 

digitais amadoras viraram "febre" entre os adolescentes e os apaixonados por 

fotografia. Em todo lugar que se aglomeram pessoas, regista-se a presença de 

inúmeras câmaras digitais de diversas resoluções, megas e modelos... registando tudo 

o que acontece ao redor, produzindo fotos descontraídas e irreverentes muitas com o 

intuito apenas de serem descarregadas em um micro para a divulgação na internet e 

divertimento. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayer_filter_pattern&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Foveon_X3_sensor&action=edit
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O digital também chega a fotografia social, inúmeros eventos são hoje 

fotografados com câmaras digitais com alta tecnologia, produzindo belíssimos álbuns  

e books de festas, e outros com muito realismo, retratando realmente os fatos 

acontecidos no evento. Sem acesso às instalações de produção. Com o aumento da 

competição com a televisão, houve um aumento de pressão para transferir imagens 

aos jornais mais rapidamente. 

 

2.3 

 

 

O sensor de CCD que substitui o filme nas câmaras digitais. 

Fotógrafos em localidades remotas carregariam um mini laboratório fotográfico com 

eles, e alguns meios de transmitir suas imagens pela linha telefónica. Em 1990, a 

Kodak lançou o DCS 100, a primeira câmara digital comercialmente disponível. Seu 

custo impediu o uso em fotojornalismo e em aplicações profissionais, mas a fotografia 

digital nasceu. 

Em 10 anos, as câmaras digitais se tornaram produtos de consumo, e estão 

provavelmente substituindo gradualmente seus equivalentes tradicionais em muitas 

aplicações, pois o preço dos componentes electrónicos cai e a qualidade da imagem 

melhora. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/DCS_100
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotojornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia_digital
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A Kodak anunciou em Janeiro de 2004 que não vai mais produzir câmaras reutilizáveis 

de 35 milímetros após o fim desse ano. Entretanto, a fotografia "líquida" vai durar, pois 

os amadores dedicados e artistas qualificados preservam o uso de materiais e 

técnicas tradicionais. 

Na fotografia digital, a luz sensibiliza um sensor, chamado de CCD ou CMOS, que por 

sua vez converte a luz num código electrónico digital, uma matriz de números digitais 

(quadro com o valor das cores de todos os pixéis da imagem), que será armazenado 

num cartão de memória. Tipicamente, o conteúdo desta memória será mais tarde 

transferido para um computador. Já é possível também transferir os dados 

directamente para uma impressora, gerar uma imagem em papel, sem o uso de um 

computador. Uma vez transferida para fora do cartão de memória, este poderá ser 

apagado e reutilizado. 

 

 

"As coisas das quais nos ocupamos, na fotografia, estão em constante 

desaparecimento, e, uma vez desaparecidas, não dispomos de qualquer recurso 

capaz de fazê-las retornar. Não podemos revelar e copiar uma lembrança."   Henri 

Cartier-Bresson 

 

 

Conclusão: 

 Este trabalho foi feito uma pesquisa para dar a conhecer mais um pouco da História 

da Fotografia. 

Com a realização deste trabalho fiquei a saber mais do que já sabia sobre a fotografia, 

levou-me a saber mais do processo da fotografia a cores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/CCD
http://pt.wikipedia.org/wiki/CMOS
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