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Como tirar fotos incríveis 
do seu pet

Seja para guardar como recordação ou para deixar o 

seu lar ainda mais alegre, um retrato do seu pet pode 
se tornar uma boa lembrança, e até fazer a diferença 
na decoração do ambiente.

Além das fotos espontâneas que você adora tirar 
do seu bichinho, você ainda tem curiosidade em 
saber como escolher o melhor ângulo e qual o 
melhor momento do dia para registrar boas 
imagens do seu melhor amigo?

Para aprender mais sobre como capturar os melhores 

momentos do seu pet, confira essas dicas incríveis para 

tirar fotos do seu animal de estimação com muito 

estilo.



3

Ao tirar as fotos, vá focando de longe para 
começar, depois se aproxime lentamente.
Um ambiente tranquilo faz a diferença e 
pode ajudar bastante na hora do take, para 
que o seu amigo não se distraia e 
permaneça calmo.
Se o seu pet é mais agitado em certas horas, 
prefira um horário mais adequado, quando 
ele estiver tranquilo ou, procure passear com 
ele e tire as fotos na volta,  quando ele 
estiver mais calmo. No caso dos felinos, 
escolha o horário depois do descanso da sua 
soneca para fotografar seus movimentos. 
Respeite o tempo do seu animal, seja 
tranquilo e passe isso para ele.

Comece com 

calma

Para acostumar o seu 

pet com as lentes, 

comece apresentando e 

colocando a câmera 

perto dele aos poucos, 

para que ele se 

familiarize com a 

máquina.

Como tirar fotos incríveis 
do seu pet
of the book
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O lugar ideal

Tente não retirar o 
animal do seu ambiente 
natural, pois isso pode 
atrapalhar também na 
hora de fotografar. Locais 
diferentes podem ter 
elementos que o distraiam. 

Procure permanecer 
onde ele se sinta confortável 
ou o leve aonde ele já 
conheça. O cenário não 
precisa ser muito elaborado. 
A não ser que você esteja 
programando uma sessão
temática. Nesse caso, 
ofereça brinquedos do tema 
para ele brincar, e até 
acalmá-lo. 

Busque por locais em 

que ele se sinta 

confortável

Para uma sessão 

temática, ofereça 

brinquedos do tema

Como tirar fotos incríveis 
do seu pet
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Já existem câmeras 
que possuem 
alternativas para 
que as fotos não 
fiquem borradas, 
algo que depende 
muito de cada 
configuração.

Algumas câmeras
possuem a opção  
¨modo pet¨. 
Use e abuse dessa 
função se possível.

Para registrar as melhores poses do seu animal, tente fotografá-
lo em seus momentos mais espontâneos. Enquanto alguns animais 
preferem ficar de pé, outros agem melhores se estiverem mais 
relaxados, e assim por diante. O importante é que ele aparente 
estar o mais confortável e natural possível. Para isso, mantenha 
brinquedos que ele goste ao redor, pois pode ajudar a chamar 
atenção dele. Não tenha medo de registrar vários momentos, ainda 
com o pet em movimento. Ao tirar fotos posadas, se necessário, 
assegure-se que o pet esteja em uma superfície firme.

Com muita sorte é possivel obter um retrato incrível do seu pet 
logo de primeira. Caso contrário, faça muitos cliques, aproveite 
muitas poses, para escolher a melhor.

Pode se dizer que o mais importante é que o pet se sinta bem 
enquanto tira a foto. 

Como tirar fotos incríveis 
do seu pet

O ângulo 
perfeito
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Como tirar fotos incríveis 
do seu pet

Luz, 
câmera, 
ação! 

Embora nenhum dono tenha 
dúvida disso, nem sempre os animais 
entendem o que falamos ou 
desejamos. Pets podem ser adestrados 
e aprender vários comandos, mas 
podem não ser naturalmente 
treinados para ensaios fotográficos, 
então seja paciente com seu amigo. 
Procure não estressá-lo, faça 
pequenos intervalos para não o 
deixá-lo muito cansado. Ser 
imperceptível pode ajudar muito, 
então ser discreto e capturar fotos do 
dia a dia do seu pet também pode 
ser uma boa pedida e render um 
bom material.

Lembre-se que equipamentos 
simples podem ter algumas 
limitações. Câmeras de celular têm 
um sensor pequeno para captar a luz, 
muitas vezes gerando imagens pouco 
nítidas ou borradas. Mas isso não é 
um empecilho para tirar bons 
retratos. Para tentar melhorar as 
imagens nesse caso, fotografe ao ar 
livre ou em ambientes com muita luz. 
Um aplicativo de edição de imagens 
pode ajudar a remover alguns 
defeitos e melhorar algumas 
características como o contraste da 
imagem.

O flash pode resultar em olhos vermelhos, mas se tiver mesmo que usar, 
procure tirar a foto com uma distância determinada e utilize o zoom da 
câmera, para evitar esse problema.
O ambiente também pode interferir na foto. Prefira locais com fundos 
neutros, sem muitos objetos ou estampas, para valorizar o modelo: o pet.
Os petiscos durante a sessão fotográfica também são bem-vindos, 
principalmente para recompensá-lo pelo bom comportamento e boas poses.
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Curtiu as nossas dicas e já está pronto para colocar 
todas em prática?

Compartilhe essas dicas com seus amigos e as suas fotos 
com a gente! 

Acesse: 

VidaAnimalFarmacia

http://vidaanimal.far.br


