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Introdução   

   

Seu smartphone pode tirar fotos muito boas. Mas vamos ser 

sinceros - não é uma câmera fotográfica profissional. Portanto se 

você gosta de fotos de qualidade, comprar uma câmera significa 

que você não precisa se contentar com fotos borradas ou escuras.    

   

Explore o mundo das câmeras e você entrará em um mundo de 

foco nítido, baixo ruído visual e zoom óptico.    

   

Mas qual é a melhor câmera digital? Qual eu realmente devo comprar?     

   

Estas são perguntas que muitos fazem. Então no post de hoje 

daremos algumas dicas importantes que você deve considerar 

antes de decidir sobre a melhor câmera digital para você. Confira:   
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O que você gosta de fotografar?   

   

Este é um dos fatores determinantes na escolha de uma nova 

câmera. Pense nos tipos de coisas que você gosta de fotografar.    

   

• Seus filhos   

• Viagens   

• Natureza ou paisagens   

• Animais selvagens   

• Esportes   

• Casamentos   

• Comidas para postar em perfis do Instagram e do Facebook   

   

 

Geralmente, são basicamente três alternativas: DLSR, compacta e superzoom. 

Além disso, câmeras podem ser enquadradas em cinco categorias:   

   

1. DSLR (com lentes intercambiáveis)   

2. Mirrorless ou quatro terços (com lentes intercambiáveis)   

3. Apontar e Disparar (a lente não é intercambiável)   

4. Smartphone (você já pode ter um destes)   

5. Câmeras especializadas como GoPro, drones ou câmeras de 

vídeo.   
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Portanto as câmeras ideias para fotografar todos esses itens em 

específico são:   

   

• Flores (DSLR, Mirrorless ou Apontar e disparar)   

• Seus filhos (DSLR ou Mirrorless)   

• Fotos de viagem (Mirrorless ou apontar e disparar)   

• Natureza ou paisagens (DSLR ou Mirrorless)   

• Esportes (DSLR ou Mirrorless)   

• Retratos ou até casamentos (DSLR ou Mirrorless)   

• Comidas para postar em perfis de redes sociais (Apontar e 

disparar ou use o smartphone)   
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Qual marca de câmera fotográfica escolher?   
   

A escolha da marca é muito pessoal, pois a preferência dependerá 

de quem usará o dispositivo. Mesmo assim, alguns pontos 

precisam ser analisados.   

   

Livre-se de marcas desconhecidas. É muito raro que marcas que 

nunca tenha ouvido falar apresente bons resultados. Embora o 

preço das câmeras de fabricantes desconhecidos seja mais 

atraente, as chances que você se arrependa são grandes.    

   

Portanto é melhor procurar marcas que já tenham algum espaço 

no mercado fotográfico, além de sua popularidade.   

   

  

 Megapixels são mesmo importantes?   

   

Megapixels são importantes, mas as câmeras de 16MP nem 

sempre são melhores que as de 12MP. O tipo de sensor usado em 

cada modelo e marca também afeta bastante a qualidade final da 

imagem.   
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Armazenamento e bateria   

   

Outro ponto que deve ser observado ao comprar uma câmera 

fotográfica é o tipo de armazenamento usado. Além de pesquisar 

o modelo da câmera, verifique o tipo de cartão de memória que 

ela comporta para evitar surpresas desagradáveis.   

   

Além disso, alguns modelos pequenos e com ultra zoom 

inutilizam a bateria para apostar em pilhas comuns. A escolha 

entre as duas opções também deve considerar muitos fatores. Em 

geral, é melhor apostar em câmeras que usam baterias, porque seu 

tempo de energia é maior que as pilhas.   

   

Se você apostar em marcas conhecidas como Nikon e Canon, não 

precisa se preocupar em não encontrar uma bateria de reserva no 

futuro: grandes fabricantes costumam manter o mesmo modelo de 

bateria em sua série, o que facilita a substituição da bateria.   
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Qual é o seu nível de habilidade em fotografia?   
   

Você é um fotógrafo iniciante, intermediário ou avançado? Outro 

ponto que ajudará você a escolher a sua Câmera Fotográfica é 

determinar o seu nível de habilidade.   
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Câmeras iniciantes   

   

Se você nunca teve uma câmera antes e está fotografando a partir 

do seu smartphone, não recomendo ir direto ao ponto e obter uma 

DSLR completa. Provavelmente será muito grande e volumosa 

para você, e não terá alguns dos recursos para iniciantes que 

ajudarão você a aprender fotografia e como usar a câmera.   

Em vez disso, observe uma DSLR básica, uma câmera sem espelho e 

fotografe com algumas configurações manuais. Isso lhe dará a chance de 

começar a um preço mais baixo.   

   

  

Intermediário e avançado   

   

Quais recursos você precisa além do básico?    

Você quer fotografar o céu/espaço? Nesse caso, observe as 

câmeras que possuem um intervalômetro embutido.   

   

Você grava eventos esportivos ou de ação? Então você precisa de 

uma câmera com foco rápido e uma alta taxa de burst.   
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*** DICA DO E-BOOK *** 

Melhor Custo-Benefício do Mercado Para Iniciantes 

Curso de Fotografia Online 
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Quão grandes são suas mãos?   

   

Faça uma pequena lista de três ou quatro que você está 

considerando e vá a uma loja. Isso é recomendado por duas 

razões:   

   

1. Você realmente precisa segurar a câmera nas mãos e ver 

como irá se sentir com ela. Pessoas com mãos grandes 

podem achar um Olympus difícil de usar - os botões são 

pequenos como a câmera. Pessoas com mãos pequenas 

podem preferir uma Sony ou Olympus sem Mirrorless a uma 

DSLR.   

 

2. Eles têm especialistas na loja de câmeras. Isso permitirá que 

você faça perguntas, informe-as as suas preferencias e veja o 

que eles sugerem.    

 

Então, depois de segurar todas as suas câmeras na lista, você 

poderá tomar uma decisão sobre qual é a melhor câmera digital 

para você.   

   

Afinal você não deseja fazer toda uma pesquisa na internet, 

escolher uma que fique ótima na teoria, mas depois de entregue, 

verificar que é muito grande para suas mãos alcançarem os 

botões, não é mesmo?   
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Considerações finais   

   

Até pouco tempo, câmeras DSLR eram praticamente inacessíveis 

à maioria do público - e as câmeras compactas ainda deixavam a 

desejar na qualidade das imagens capturadas.    

   

Mas isso tudo mudou e hoje é possível encontrar câmeras que 

captam imagens de qualidade até mesmo em um celular.   

   

Mas afinal qual é a melhor câmera fotográfica para você?   

   

O importante é escolher a câmera que melhor corresponda às suas 

respostas sobre as perguntas mencionadas ao longo desse texto. 

Então escolha aquela que mais se adapta ao seu perfil, e divirta-se 

tirando belíssimas fotos realmente profissionais!   
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