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10 Dicas incríveis sobre fotografia de pássaros para iniciantes 

Qual é o fator mais importante na obtenção de fotografias de aves que é mencionado por um grande número 

de pessoas? É a câmera, a lente ou o pássaro? 
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Imagine que você tem uma Canon ou Nikon 1DX D4 e uma lente 800mm. E que você foi a um lugar para 

fotografar  magníficas Águias. Tudo parece perfeito! Não é? Mas, e se você não sabe o que faz uma boa 

fotografia pássaro? 

Você acha que apenas disparando uma rajada de fotografias lhe dará as melhores fotografias? 

Definitivamente não... você pode obter instantâneos, mas não fotografias. 

"Não há nada pior do que uma imagem nítida de um conceito distorcido." - Ansel Adams 

Hoje você vai aprender alguns dos princípios básicos da fotografia de pássaro que lhe dará uma compreensão 

do que faz uma boa fotografia de pássaro. 

 

1. Você não precisa de lentes caras para grandes fotografias de 

pássaros. 



 
Uma grande fotografia de pássaro precisa de vários fatores, tais como: 

 

• Qualidade e direção da luz; 

• Composição 

• Conhecimento sobre o pássaro e as suas actividades 

• Fundo 

• O conhecimento sobre o equipamento que você está usando 

• Configurações adequadas 

• A exposição adequada 

• Sua posição 

• 3+1Ps (Paciência, Perseverança, Prática e paixão) 
 
Como você vê, é preciso muito mais para se tornar um bom fotógrafo de aves.  
Uma boa câmera APS-C ou DX com lente teleobjetiva de até 300 mm é mais do que suficiente para realmente 
obter grandes fotografias de pássaros. 
 
É importante perceber que a fotografia de aves é muito mais do que apenas a câmera ou a lente. Não há 
como negar o fato de que lentes longas facilitam a fotografia de aves mais ariscas. Mas não é propriamente 
a lente que faz uma grande fotografia do pássaro.  
 
Se você não tem uma lente teleobjetiva, nada impede você de  fazero uma grande fotografia de aves como 
patos selvagens, gansos, gaivotas e garças que são facilmente acessíveis. Se você não pode tomar um close-
up de uma águia americana, nada impede você de tirar uma fotografia original de uma águia americana em 
seu habitat. 
 
Tudo se resume a forma como você vê a situação. "O copo está meio cheio ou meio vazio?" 
 

  



2. Luz e Composição 

 
Fotografia é essencialmente luz. 
A luz tem algumas características que vão fazer uma 
fotografia maravilhosa.  
 
O início da manhã e o de fim de tarde são geralmente 
os melhores momentos para a fotografia de aves.  
A luz durante estes tempos é suave. Como um bônus, 
os pássaros são muito ativos também. 
 
A luz suave tem algumas características maravilhosas 
como: 
 

• Não lança sombras sobre o pássaro 

• Ela traz um brilho a plumagem da ave 

• Ela forma uma “catch light” no olho do pássaro 
 
Compor uma fotografia de pássaro ajuda você a 
transmitir a sua mensagem da melhor maneira 
possível. A composição da fotografia de pássaro é 
geralmente muito simples. 
 
A seguir alguns princípios básicos de composição irá 
ajudá-lo a fazer a diferença: 
 

 

 

 

• Use regra dos terços para colocar o pássaro fora do centro 

• Use contraste de cor apontando para o fundo complementar 

• Preencher o quadro com o pássaro 

• Use um fundo limpo 
 

3. Transporte o espectador para mundo do pássaro 
 
Nós vemos o nosso mundo em 5 a 6 pés de altura, mas os pássaros veem o mundo de poucas polegadas a 
alguns pés.  
Para obter uma sensação do mundo do pássaro, então você precisa descer ao seu nível! 
Vá devagar e sempre ... 
Sempre tente fotografar os pássaros ao nível dos olhos, exceto os pássaros em vôo é claro. Isso traz grandes 
benefícios que irão ofuscar quaisquer das suas queixas, como:  eu não posso me curvar ou deitar, etc.  
 
Alguns dos benefícios óbvios são: 
 
Você obter fotografias mais íntimas de aves desde que você vai ter um contato com os olhos 
Você poderá obter um desfoque agradável tanto no primeiro plano e no fundo 
Você causa menos medo no pássaro, pois você dificilmente pode se mover 
Você vai transportar o espectador para o mundo do pássaro 
 



 
 
 

4. A importância dos olhos 

 
Dê uma olhada em qualquer fotografia de um pássaro. Qual é a primeira coisa que você quer ver? É o olho... 
certo? 
 
Nós tendemos a fazer uma conexão visual com qualquer ser vivo. Não é diferente com pássaros. Os olhos 
são as janelas da alma.  
Se não houver nenhuma luz nos olhos, então o olhar parece massante e sem vida. Pássaros parecem vivos 
quando há luz em seus olhos. 
 
Esta luz no olho é chamado de “catch light”. 
 



 
 
 
A seguir, algumas orientações que você pode facilmente obter melhores fotografias de aves: 

 

• Mantenha sempre o olho do pássaro em foco 

• Verifique se há uma “catch light” no olho do pássaro. (Fácil de obter, se o pássaro está frente a uma 
fonte de luz) 

• Certifique-se de fotografia de nível de olho de pássaro 
 
 

5. Preencha o quadro 
 
Na fotografia de aves, muitas vezes nós fotografamos um único indivíduo. 
Assim, é sempre uma boa idéia para preencher o quadro com o pássaro. 
 
Vantagens do preenchendo o quadro com o pássaro são: 
 
É fácil de se concentrar sobre o pássaro 
É fácil de conseguir um efeito de desfocagem agradável ou bokeh no fundo 
É fácil para expor adequadamente para a ave 
É fácil de compor no campo 
 



 
 
 

 

6. Conte uma História 
 
Contar histórias em fotografia de aves não deve ser confundido com as histórias que seguem em diversas 
páginas.  
Contar histórias é uma forma de expressar uma hora do dia, um humor, um lugar ou atividade da ave em 
uma fotografia. 
Os espectadores devem ser capazes de imaginar-se na cena. 
Em termos simples, uma fotografia com o pássaro e seu entorno dará uma melhor noção de história do que 
apenas o pássaro preenchendo o quadro. Porém, pode não ser sempre verdade. 

 

 
 
Aqui estão algumas dicas que você pode seguir enquanto você fotografar uma ave em seu habitat: 



Faça o pássaro ser parte integrante da fotografia através da inclusão de seu habitat natural 
Mostre a interacção das aves, se houver mais do que uma ave da fotografia 
Indicar as condições climáticas, através da inclusão ou neve, chuva ou neblina 
Tirar fotografias durante o nascer eo pôr do sol 
Mostre a estação do ano, incluindo o florescimento das flores, as cores do outono, ou a neve 
 

7. Capturar a sua ação e Comportamento 
 
Os pássaros estão sempre em ação. Eles dificilmente ficam ociosos. Capturar pássaros em ação envolve mais 
esforço e paciência do que fotografar pássaros empoleirados. 
 
Aqui estão algumas dicas para capturar pássaros em ação: 
 
Fotografe no início da manhã ou no final da tarde, quando as aves são muito ativos 
Use o modo de múltiplos disparos para tirar várias fotografias durante o movimento 
Acompanhar o pássaro até a focagem ser bloqueada antes de pressionar o botão do obturador 
Aprenda a antecipar a ação seja por observar ou ler sobre eles 

 

 
 
Aves tendem a ignorá-lo quando eles estão com muita fome. É muito fácil fotografá-los em ação durante a 
sua alimentação. Mas, deve-se tomar cuidado para não perturbá-los e manter uma distância considerável. 
 
Capturar o comportamento do pássaro é muito mais importante do que qualquer outro aspecto. Geralmente 
porque as aves ficam alertas no momento em que nos veem. 
O pássaro de alerta está sempre tentando voar para longe e raramente você vai ver o seu comportamento. 
Você pode observar comportamentos reais de um pássaro quando ele está confortável. 
 
Existem algumas maneiras de fazer o pássaro confortável: 

 

• Use um lugar natural para se esconder, como um arbusto ou árvore ou algo que você o camufle 

• Espere pacientemente até que o pássaro te ignore 



•  
Visite o local vários dias seguidos, até que o pássaro sinta-se confortável com a sua presença ou você 
tenha a oportunidade certa 

 

 
 

 
Lembre-se de pesquisar e aprender tudo sobre o pássaro que você está fotografando. Isso definitivamente 
vai fazer de você um melhor fotógrafo de aves e também poderá desfrutar de saber sobre o pássaro. 
 

 

8. Capturar seu vôo magnífico 
 
A parte mais interessante da fotografia de aves está na captura do seu vôo magnífico. Este é um aspecto 
muito complicado para iniciantes e profissionais. Não é fácil para tirar fotografias aéreas que impactam os 
observadores. 
O sucesso com fotografia de aves em voo depende to tamanho da mesma, bem como a técnica que 
empregamos. 
Pássaros menores são geralmente muito erráticos em seu vôo e também um pouco difícil de controlar, uma 
vez que aparecem geralmente muito pequenos no quadro.  
Mas os pássaros maiores são um pouco menos rápidos e não são tão difíceis de controlar. 
Se você quiser ser bem sucedido com a fotografia do vôo, começe com os pássaros maiores, mais lentos.  
Saiba todas as técnicas de campo para captar as fotografias perfeitas destas aves. 
 



 
 
Aqui estão algumas dicas simples que irão ajudá-lo a capturar essas magníficas fotografias aéreas: 
 

• Saiba mais sobre os padrões de vôo do pássaro 

• Conheça os seus padrões de aterrissagem e descolagem 

• Se houver mais do que uma ave, é quase sempre o caso que se um voa, o resto o seguirá 

• Acompanhar o pássaro por um tempo e deixar a câmera conseguir o foco antes de pressionar o botão 
do obturador 

• Use Prioridade de Abertura de modo que você não tem que se preocupar muito com as mudanças 
nas condições de luz 

 
 

9. O Fundo faz o retrato 
 
Este é um dos meus temas favoritos e que repito muitas vezes.  
Quais são seus pensamentos sobre isso? - É o fundo ou o pássaro que faz a foto? 
 
Passe por todas as suas fotografias favoritas de aves e veja por si mesmo. 
Deixe-me saber o que você pensa, nos comentários abaixo. 
 
Exceto em extremos close-ups de pássaros, todos os outros tipos de fotografia de pássaro ficarão boas com  
fundo é limpo e que complemente o pássaro. 



 

 
 
 
É muito importante manter um controlo sobre o plano de fundo enquanto tira fotografias de aves.  
 
Basta seguir estas dicas simples: 

 

• Evite tirar fotografias de aves quando o fundo é muito perturbador 

• Evite tirar fotografias de aves quando o fundo é simples e chata 

• Aguarde até que o pássaro assuma uma posição boa ou mude sua posição para obter um fundo 
interessante 

• Escolha valores máximos de abertura para borrar o fundo completamente, ou obter um ligeiro 
desfoque 

 
 

10. Pratique com pássaros comuns 
 
Convido-os a praticar com aves comuns. Você pode ter entendido até agora que as técnicas não são 
dependentes de câmera, lente ou o pássaro. Eu usei uma lente 18-200mm nos primeiros quatro anos. Eu 
aprendi e pratiquei a maioria das minhas técnicas de observação de pássaros com pássaros comuns, como 
gaivotas, patos do pato selvagem, gansos e garças. 
 
Passo a maior parte do meu tempo a fotografar estas aves comuns, e sempre me desafio a fazer algumas 
fotografias únicas deles. Isso tem alimentado a minha paixão por tanto tempo. Eu coloquei mais importância 
em aprender e praticar fotografia, do que me preocupar com os equipamentos que possuo. Estou muito 
contente de dizer que eu aprendi a maioria dos princípios fotografia aqui na Escola de Fotografia Digital. 
Espero que minha história até agora seja uma inspiração para você abraçar a beleza dessas aves comuns. 
 



 
 
Invista o seu tempo e energia em aprender todos os princípios fundamentais descritos acima. Prove para si 
mesmo que você tem tanta paixão para sair e fotografar as aves a cada dia, ou tão frequentemente como 
você pode. 
 
Lembre-se que as técnicas adequadas sempre são mais uteis do que meros equipamentos.  
Faça todos os esforços para fazer fotos incríveis das aves comuns. Desfrute de fotografar pássaros. Esse é o 
segredo para o sucesso. 
 
Compartilhe sua experiência conosco. Você sai com muita frequência para fotografar pássaros? Você acha 
que técnica é mais importante do que equipamento? Eu ficaria feliz em responder a quaisquer perguntas 
que você tem. Deixe-nos saber se você tiver quaisquer outras sugestões sobre a fotografia de aves. 
Leia mais da nossa categoria Dicas & Tutoriais 
 

 

 

 


