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A Matemática 
da Fotografia

Prof. Hudson Costa
Professor do Curso de Ciências da Computação e Fotógrafo Profissional
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Os números governam o mundo.
Platão
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O que iremos ver...
• Números e máquina fotografica:

– Velocidade de Obturador;

– Abertura de diafragma;

– Distância focal e ângulo de visão das objetivas;

• A razão áurea.

• Geometria fotográfica (ou seria fotografia 

geométrica?).

• Diagonal.

• Perspectiva.

• Algumas (muitas) fotografias matemáticas.

Números e fotografia:

• Velocidade de Obturador

A velocidade do obturador mede a quantidade 

de tempo que o diafragma ficará aberto 

expondo o filme ou o sensor. Quando mais 

tempo, mais luz entra.

Eis alguns valores de velocidade de obturador:

1/125, 1/60, 1/500, 1”, 30”.
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Números e fotografia:
• Velocidade de Obturador

1/250 - Com uma velocidade alta conseguimos ver a 

água da cachoeira detalhadamente 1/3 - Com uma velocidade baixa temos 

um efeito de movimento

Números e fotografia:

• Abertura de diafragma
Outra das formas de controlar a luz que chega à película ou 

ao sensor num certo intervalo de tempo, é através da 

abertura do diafragma da objetiva. A sua dimensão é dada 

em números f. A gama típica de uma objetiva é f/2, f/2.8, 

f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32. A relação entre elas à 

semelhança com os tempos de exposição é dobro ou 

metade da quantidade de luz. Por exemplo: usando uma 

abertura de f/8 entra metade da luz do que usando f/5.6 e o 

dobro de f/11. 
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Números e fotografia:

• Profundidade de campo:

A  profundidade de campo é a região da área a 

fotografar que ficará nítida, desde que 

corretamente focalizada. Todos os 

elementos fora da área de nitidez, entre a 

lente da câmera e o fundo, ficarão, em 

maior ou menor grau, desfocalizados.

Números e fotografia:
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Números e fotografia:

• Distância focal
A definição física de distância focal é que ela representa a 

distância entre o centro ótico de uma dada lente delgada e 

seus pontos de foco, quando o meio em que se encontram 

inseridos o plano principal do objeto e o plano principal da 

imagem é o mesmo (como ocorre na maioria das situações 

em que fotografamos), então a distância focal da imagem e 

a distância focal do objeto serão iguais.

Números e fotografia:
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Números e fotografia:

A razão áurea • A descoberta da proporção 

áurea deve-se aos gregos, 

mais precisamente à 

escola pitagórica. Os 

matemáticos dessa escola 

descobriram que a divisão 

de um segmento de reta 

em duas partes tais que a 

proporção entre elas fosse 

a mais harmoniosa, seria o 

número 1,6188. Ou seja, 

dado um segmento AB, 

procura-se um ponto C em 

AB tal que AC/CB = 

1,6188.
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A razão áurea

Geometria fotográfica (ou seria fotografia 

geométrica?)
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Geometria fotográfica (ou seria fotografia 

geométrica?)

Geometria fotográfica (ou seria fotografia 

geométrica?)
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Diagonal
• A colocação dos 

elementos da fotografia 

em vários planos favorece 

de forma natural o 

enquadramento na 

diagonal, agregando 

movimento e ritmo à 

fotografia.

• A utilização da diagonal 

na fotografia possui a 

propriedade de apontar 

uma direção para o olhar.

Diagonal
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Perspectiva
• Os primeiros estudos 

sobre perspectiva datam 

de 320 a. C., através do 

matemático grego 

Euclides.

Perspectiva
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Algumas (muitas) fotografias matemáticas

Algumas (muitas) fotografias matemáticas
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Algumas (muitas) fotografias matemáticas

Algumas (muitas) fotografias matemáticas
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Fotografamos o que vemos. E o que 
vemos depende de quem somos.

José Medeiros


