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fotos de casamento
Luz de vídeo, de lanterna, natural ou flash. Saiba como é
possível usar de tudo um pouco para fazer fotos sociais  

A
costumado a buscar sempre
um toque criativo em seus
trabalhos fotográficos, o
mineiro Vinícius Matos vem

se especializando em fazer fotos  de
noivos em locais inusitados e que
fazem uma conexão com a história
de vida do casal. Como ele mostrou
na edição 141 de FFoottooggrraaffee.  Desta
vez, o fotógrafo pretende ensinar
alguns esquemas de luz para fotos
de casamento feitos com recursos

diversos, como flash remoto, luz
contínua de vídeo e até lanternas de
pescaria – que oferecem uma luz
intensa e bonita, devido a lâmpada
de quartzo que possuem. Em muitas
situações ele mistura as luzes, aplica
a técnica de light painting ou
simplesmente usa a luz apenas
como preenchimento, seja na
cerimônia, dentro da igreja, na festa,
ou durante o making of dos noivos.
Confira as dicas. 

Iluminação criativa em 

Uma das especialidades de
Vinícius é fotografar noivos

em locais inusitados

Por Livia Capeli (texto) e Vinícius Matos (fotos e consultoria)

Com seis anos
de carreira,
Vinícius Matos,
32 anos, é
especialista em
fotos de
casamento.
Nascido em
Belo Horizonte
(MG), ele
coordena a Escola de Imagem, na
capital mineira, onde ministra cursos
de  fotografia infantil e casamento,
como também dirige a agência de
fotografia La Foto, a qual já foi
vencedora do Concurso Brasileiro de
Álbuns de Casamento de 2007. Para
saber mais sobre o trabalho dele
acesse: escoladeimagem.com.br ou
lafoto.com.br. .  

Vinícius Matos
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Ficha técnica

Equipamento: Canon 5D com objetiva 50 mm 

Exposição: ISO 800, velocidade 1/80s e abertura f/1.8

Iluminação: Luz ambiente e conjunto Light Battery 100W X 12 volts da Atek

Ficha técnica

Equipamento: Canon 5D com objetiva de 100 mm macro 

Exposição: ISO 400, velocidade 1s e abertura f/11

Iluminação: Uma lanterna usada em pesca com bateria recarregável 

Fundo cinza

Câmera

Noivos Luz de video

Luz do salão de festa

Fundo cinza

Câmera

Caneta

Anel
Lanterna em 
movimento

Mesa

Festa com luz

Para registrar o clima da festa, com a
descontração dos noivos sob as luzes do

salão, Vinícius Matos utilizou um ISO alto,
velocidade baixa e abertura maior para
captar a luz do fundo da cena. Como luz de
preenchimento, ele colocou lateralmente, em
cima dos noivos, uma luz de vídeo de 100 W,
fabricada pela Atek. A medição de luz foi
feita na pele da noiva. 

Light painting

Nesta composição feita com as alianças e
a caneta dos noivos, Vinícius montou a

produção sobre uma mesa de madeira do
hotel onde ocorreu o casamento. Ele usou a
técnica do light painting e iluminou a cena
apenas com uma lanterna de pesca. Em
ambiente escuro, usando velocidade baixa e
a câmera em cima do tripé, ele “pintou” os
objetos com a lanterna e criou esse efeito.  
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Fundo cinza

Noiva

Câmera

Lanterna frontal
de preenchimento

Lâmpada 
incandescente

Brilho no detalhe

No retrato da noiva, Vinícius queria
destacar a tatuagem nas costas

da garota, por isso ele iluminou o
local com a lanterna de pesca, que
oferece uma luz pontual e dura.
Perceba o bonito brilho que a luz do
acessório produz no véu e na
tatuagem. Para iluminar o resto da
cena ele utilizou a luz incandescente
disponível no local onde a noiva
estava. Vinícius conta sempre com
um assistente para ajudá-lo.       

Ficha técnica

Equipamento: Canon 5D com
objetiva 50 mm

Exposição: ISO 600,
velocidade 1/200s e abertura f/2

Iluminação: Luz ambiente 
e  lanterna de pesca com
bateria recarregável 
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Luz contínua 

Nesta foto feita dentro da igreja durante a
cerimônia de casamento, o fotógrafo

iluminou a cena usando, além da luz
ambiente, duas luzes de vídeo colocadas
atrás dos noivos, posicionadas uma a direita
e e outra a esquerda da cena (observe a
representação do esquema de luz). Perceba
na imagem como a luz vem detrás dos
noivos, pelas laterais e se cruzam.    

Luz natural 

Esta foto de book de noiva foi feita debaixo
de uma clarabóia de um jardim de

inverno. Vinícius aproveitou a luz ambiente e
colocou, de frente à cena, a lanterna de
pesca – que tem lâmpada halôgena e emite
um feixe de luz intenso e brilhante – para
iluminar o rosto e o tórax da noiva,
preenchendo as partes escuras da cena. 

Ficha técnica

Equipamento: Canon 5D com objetiva 50 mm

Exposição: ISO 800, velocidade 1/200 e abertura f/2.8 

Iluminação: Luz ambiente e dois iluminadores Video Light 1000 W da Atek  

Ficha técnica

Equipamento: Canon 5D com objetiva 70 mm

Exposição: ISO 1000, velocidade 1/60s e abertura f/2.8

Iluminação: Luz natural e lanterna de pesca com bateria recarregável

Fundo cinza

Padre

NoivosNo

Câmera

Luzes de vídeo 1000 watts

Fundo cinza

Noiva

Câmera

Luz natural de claraboia

Lanterna frontal
de preenchimento
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Luz de lanterna

Na foto de making of do casamento,
o fotógrafo aproveitou a luz difusa

que entrava por uma janela e iluminava
o vestido de noiva para fazer a
iluminação principal. Para criar um
charme e destacar ainda mais o buquê
ele usou a lanterna de pesca que foi
colocada em cima da poltrona, frontal e
levemente deslocada para a direita.
Uma das caractéristicas da lanterna de
pesca é ter um foco bem fechado, por
isso gera essa luz bem pontual e dura.   

Ficha técnica

Equipamento: Canon 5D com
lente 28 mm

Exposição: ISO 800, velocidade
1/80s e abertura f/3.2

Iluminação: Luz de janela e
lanterna de pesca com bateria
recarregável
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Flash com filtro

Para dar um toque de romantismo à
imagem, o fotógrafo resolveu captar a

cena enfatizando a chama da vela usada na
cerimônia, desfocando o fundo. Para iluminar
os noivos Vinícus utilizou um flash remoto
posicionado à direita da cena, apontado
diretamente para os noivos. Em frente ao
flash, o fotógrafo colocou um filtro amarelo e
compensou a imagem em mais um ponto. 

Como medir a luz

Esta foto foi feita em plena luz do dia usando
luz natural. Entretanto, ela foi escolhida por

ser um bom exemplo de como realizar uma
correta medição de luz quando há tons de
preto e branco em uma mesma imagem. O
truque está em medir a luz na pele da noiva.
Como a pele é clara, o fotógrafo compensou
em 1/2 ponto a mais. Se a pele fosse escura,
compensaria entre 1/2 a 1 ponto a menos. 

Ficha técnica

Equipamento: Canon 40D com objetiva 70 mm

Exposição: ISO 1000, velocidade 1/25s e abertura f/2.8

Iluminação: Luz ambiente, luz de vela e flash 580EX

Ficha técnica

Equipamento: Canon 5D com objetiva 50 mm

Exposição: ISO 360, velocidade 1/100s e abertura f/6.3

Iluminação: Luz natural

Fundo cinza

Noivos

Vela

Câmera

Flash
remoto com 
filtro amarelo

Fundo cinza

Parede preta

Sol

Câmera

Noiva

Ambiente externo com luz natural
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Luz no buquê

Nesta foto, Vinícius aproveitou a luz
incandescente da sala em que a noiva

estava para usar como iluminação principal.
Para destacar o buquê, ele utilizou uma
lanterna com um difusor feito com vidro
lapidado. A lanterna foi colocada do lado
direito e apontada diretamente para as
flores. Note como a lanterna gera volume no
buquê por estar posicionada lateralmente. 

Mistura de luzes

Aqui nesta foto Vinícius Matos queria captar
um detalhe e ao mesmo tempo criar uma

imagem singela. Para isso ele fotografou sob a
sombra de um muro, usando a luz natural, que
proporcionou o tom azulado na foto. Para
iluminar o buquê ele posicionou diretamente a
lanterna de pesca, deslocada para a direita da
cena. Note como a lanterna gerou uma luz
mais quente no assunto principal..   

Ficha técnica

Equipamento: Canon 40D com objetiva 50 mm 

Exposição: ISO 800, velocidade 1/100s e abertura f/1.8

Iluminação: Luz ambiente e lanterna de pesca com bateria recarregável

Ficha técnica

Equipamento: Canon 5D com objetiva 200 mm

Exposição: ISO 1000, velocidade 1/100s e abertura f/2.8

Iluminação: Luz natural e lanterna de pesca com bateria recarregável 

Fundo cinza

Buquê

Câmera

Noiva

Lâmpada incandescente
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Luz 
lanterna
lateral
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