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RESUMO 

A crescente disponibilidade de equipamentos fotográficos digitais não tem sido acompanhada 
da sua correspondente utilização como equipamento de medição de grandezas luminosas. 
Dispondo de sensores sofisticados, a sua calibração para utilização como equipamento de 
medida é dificultada pela falta de documentação do processo de obtenção da imagem digital a 
partir da imagem óptica formada sobre o sensor. Além disso, a relação não linear entre os 
valores numéricos da imagem digital e a correspondente intensidade luminosa, que não é, em 
geral, assumida [Fernandes, 2005], também dificulta a credibilização da sua utilização como 
instrumento de medida. 

O interesse em utilizar máquinas fotográficas digitais para caracterização da qualidade da 
iluminação das lâmpadas de alto rendimento e baixo consumo [Fernandes, 2007], levou a 
desenvolver um método simples de calibração.que aqui se apresenta em modo simplificado. 

 

INTRODUÇÃO 
Desde muito cedo (por volta de 1876) que o processo fotográfico foi estudado de modo 
quantitativo [Hurter, 1890]. A caracterização da resposta resultou na conhecida curva H&D 
(também referida como D-logE ), que relaciona a densidade óptica resultante com o logaritmo 
da respectiva exposição. A curva típica tem a forma de um S (Figura 1), com uma região 
central aproximadamente linear. O declive desta região central do gráfico é conhecida como 
gama e relaciona-se com o maior ou menor contraste da imagem obtida. Um filme cuja curva 
de resposta corresponda a um maior declive produz imagens com maior diferenciação entre as 
regiões mais clara e mais escuras, produzindo um maior contraste. Os valores típicos para 
gama estão entre 0.8 e 1.2 para negativos e podem ir a 1.5 para diapositivos. 

 
Figura 1. A curva H&D típica (in Wikipedia) 
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Com o aparecimento da imagem electrónica com a televisão o dispositivo básico de 
visualização é o CRT (tubo de raios catódicos) mas que tem o problema da sua resposta ser 
não-linear [REFS Apa-, Poynton]. Contudo pode ser traduzida por uma lei de potência do tipo  

Gammay x=       (Eq. 1) 

sendo y o valor da intensidade luminosa produzida e x o valor da tensão de controlo da grelha 
do CRT. O expoente tem um valor típico de 2.5 para os CRTs utilizados nos televisores [REF 
Apa]. A designação de gama para o expoente deveu-se a que, se utilizarmos uma 
representação logarítmica, esse expoente traduz o declive da recta do gráfico correspondente, 
de um modo semelhante à lei de H&D dos filmes fotográficos. 

A fotografia digital recorre a métodos comuns quer à imagem fotográfica clássica quer à 
imagem electrónica.  

Por isso, para se perceber a relação entre a intensidade da imagem digital e a intensidade 
luminosa dos objectos originais, torna-se necessário recorrer a um conjunto misto de métodos 
de análise.  Por exemplo, a fotografia clássica explorava criteriosamente a resposta nas zonas 
adjacentes à região linear, designadas por sopé (menor valor de exposição) e ombro (zona de 
exposição mais elevada). Também na fotografia digital os diferentes fabricantes exploram 
essas regiões de modo diferente, com maior ou menor sucesso conforme o seu entendimento 
da abordagem da fotografia clássica. Temos assim uma resposta linear numa região central e 
duas regiões adjacentes – o sopé e o ombro – onde a resposta é nitidamente não linear e 
diferente de fabricante para fabricante e até entre modelos diferentes do mesmo fabricante.  

Torna-se por isso necessário determinar a resposta específica de cada câmara fotográfica para 
poder ser utilizada como instrumento de medida. 

 
O ALVO PADRÃO  
Considerando que a imagem óptica apresenta uma distribuição de intensidades relativas 
idênticas às dos objectos a fotografar, torna-se necessário dispôr de um objecto com zonas de 
reflectância variada, inclusive diferente conforme o comprimento de onda, de modo a se ter 
um conjunto de intensidades cores e diferentes quando iluminada uniformemente. O modelo 
de base foi uma carta de cores (color chart) construida digitalmente, em que os valores das 
componentes RGB foram escolhidos de modo a se cobrir o espectro normalmente utilizado e 
reservando uma zona de cinzentos para permitir calibrar a reposta às cores. 

Obteve-se a imagem de síntese da Figura 2-A. Para os 6 quadrados cinzentos da tira inferior 
foram utilizados os valores de, da esquerda para a direita, 243, 200, 160, 122, 85 e 52 (iguais 
para as três componentes R, G e B, para se obterem áreas de cinzento - cor neutra).  

A)   

B)  

Figura 2. A) Imagem Padrão para calibração; B)  As imagens com ¼, ½, 1x, 2x e 4x a exposição normal 
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A imagem, passada para um ficheiro tipo JPG (padrão nos sistemas de imagem digital) foi 
entregue numa loja comercial para serem produzidos diversos exemplares impressos pela 
técnica fotográfica habitual. Estas imagens vão ser utilizadas como padrão de referência no 
processo de calibração das câmaras. 

 

A CALIBRAÇÃO 

As áreas de diferentes densidades vão funcionar como filtros, absorvendo percentagens 
diferentes da intensidade luminosa incidente. Com o padrão de referência iluminado 
uniformemente, a relação de intensidades entre as diferentes áreas da imagem projectada 
sobre o sensor será uma característica desse padrão.  

Para se obterem os valores característicos de cada padrão será necessário obter diferentes 
exposições em condições controladas. Isso foi conseguido recorrendo à variação de exposição 
geralmente disponível nas câmaras digitais. 
A câmara utilizada no exemplo foi uma Nikon Coolpix 4200 e obtivemos, para além da 
imagem com a exposição correcta (1x), duas outras subexpostas (½ x e ¼ x) e mais outras 
duas sobreexpostas (2x e 4x) como se vê na Figura 2-B.  

As imagens obtidas são a cores, com os valores dos componentes RGB acessíveis através de 
programas de edição de imagem como por exemplo o Photoshop. Como não interessava 
analisar as componentes cromáticas, optou-se por passar para imagens a níveis de cinzento.  

Dos valores nas áreas na faixa inferior (as áreas cinzentas no padrão), foram considerados os 
valores médios de modo a minimizar o efeito do ruído, obtendo-se os valores na Tabela 1, 
sendo as linhas A a F relativas às regiões da esquerda para a direita, da mais clara para a mais 
escura. 

 

Tabela 1. Resultados da análise das imagens. 

Área 1/4 x 1/2 x 1 x 2 x 4 x 

A 128 169 226 250 255 

B 115 155 215 242 255 

C 89 126 188 223 255 

D 64 95 150 195 239 

E 33 61 103 153 205 

F 12 24 46 90 141 

 

 

Considerando que cada coluna coresponde a uma duplicação da exposição da coluna 
imediatamente à esquerda, pode elaborar-se o resultado gráfico da Figura 3, em que a escala 
horizontal corresponde a uma escala logarítmica. 

Cada uma das linhas do gráfico da Figura 3 corresponde a uma única região (A a F no sentido 
descendente das linhas). A resposta global seria dada pela combinação numa única linha por 
deslocação horizontal (correspondente à compensação de exposição por excesso ou defeito de 
reflectância em termos relativos). A deslocação da linha F (a última de cima para baixo) para 
se ajustar à linha E (penúltima) corresponde a aumentar a exposição de um pouco mais do 
dobro, o que significa ser a reflectância de F 50% inferior à de E.  
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Figura 3. Resposta da câmara fotográfica 

 
Os valores de intensidade do gráfico da Figura 3 estão ainda numa escala linear. O método de 
H&D considerava que o resultado era apreciado numa escala densidade, portanto logarítmica 
e de acordo com a nossa resposta sensível. Utilizando esse tipo de escala vertical, o gráfico 
passa a ter o andamento da Figura 4. 

 
Figura 4. Resposta logarítmica da câmara fotográfica 

Cada uma das linhas representa a evolução do logaritmo da intensidade para cada uma das 
regiões cinzentas. A distância horizontal entre as linhas corresponde ao factor de exposição 
necessária para produzir a mesma intensidade, ou seja a relação entre as reflectâncias de cada 
área. 
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RESULTADOS 

Tomando como referência a imagem com a exposição correcta (valor 1 de abcissa nos 
gráficos) e limitando a comparação apenas às imagens com exposição relativa 1/2x e 2x , 
verifica-se que o declive das respostas das diferentes áreas é bastante aproximado, como seria 
desejável.  
Contudo, para as regiões das imagens com maior intensidade resultante (quer por excesso de 
exposição, quer por excesso de reflectância), o declive diminui.  
Isto vem de certo modo concordar com o efeito de ‘ombro’ na curva clássica de H&D: as 
variações na exposição são menores à medida que o valor absoluto da exposição sobe, 
traduzindo-se num valor de ‘gama’ local a diminuir com o aumento da exposição. Isto era 
explorado nos filmes clássicos para evitar a saturação brusca das altas luzes e é também 
desejável na fotografia digital, para contrariar os resultados correspondentes que apareciam 
nas máquinas fotográficas das primeiras gerações. 
Utilizando a referência A-F para as áreas cinzentas da esquerda para a direita, os resultados  
obtidos indicam uma relação de reflectância de 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 e 2.4 entre cada par de áreas 
vizinhas consecutivas. 
Tomando como referência a área A, os valores percentuais são, respectivamente, 100, 77, 55, 
37, 20 e 8.5%. 
A resposta global da câmara fotográfica fica, com indicado na Figura 5, em escalas 
logarítmicas, de acordo com método H&D. 
 

 
Figura 5. Resposta logarítmica da câmara fotográfica 

 
É de notar que sendo o menor valor numérico lido nas imagens de 12, estamos acima da zona 
do sopé da curva dos filmes clássicos. 
  

 
CONCLUSÕES 

A resposta dos dispositivos de imagem electrónica é claramente não linear, mesmo levando 
em conta a codificação não linear das intensidades pela lei de potência de valor gama.  
A resposta do sensor+câmara pode ser apresentada de uma forma equivalente à clássica 
abordagem de H&D.  



-6- 

É possível calibrar o conjunto e passar a dispor de um dispositivo de medida com recurso a 
métodos muito simples.  
É viável utilizar uma simples máquina fotográfica digital para medições de iluminação desde 
que se disponha de uma carta de cores de referência. 
É possível elaborar com tecnologia simples uma carta de com cores de referência que pode ser 
facilmente calibrada.  
Este processo, permitindo apenas medidas relativas, tem possibilidades para ser alargado a 
medidas de carácter absoluto se se calibrar e aferir o sistema de controlo de exposição da 
câmara. 
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