
COMO FOTOGRAFAR UMA EXPOSIÇÃO VIRTUAL DE FLORES  

 

Não esperamos fotos profissionais. Fotografe com seu celular ou tablet.  Esta é uma 

exposição virtual de flores, não uma publicação.  

Nada de photoshopping. Confiamos em você.  

Quando pedimos medições, queremos ver o início do instrumento de medição (0 

cm) até o comprimento; não nos mostre apenas a altura, largura e/ou 

profundidade final. (Veja exemplos nas imagens abaixo.)  

(OBS: instrumento de medição=trena, fita métrica, metro, régua. etc)   

Fotografe a imagem na mais alta resolução.  Não comprima nem redimensione. 

Cada imagem deve ter entre 1 a 2MB. Os juízes têm de conseguir ampliar a imagem 

para ver os detalhes. Se a imagem for de baixa resolução ou estiver fora de foco, 

isso afetará o julgamento. 

NÃO ENVIE MAIS DO QUE O NÚMERO PERMITIDO.  

DIVISÃO DE HORTICULTURA  

São necessárias seis fotos: frontal, traseira, lado esquerdo, lado direito, olhando 

por cima e outra usando um instrumento de medição mostrando as dimensões do 

espécime. Veja as imagens abaixo. 

Com exceção de espécimes cultivados em recipientes, todos os espécimes 

CORTADOS devem ser expostos como numa típica exposição de flores. Não envie 

uma foto de um  espécime plantado no seu jardim. Coloque o espécime cortado 

em um vaso ou garrafa transparente, incolor e sem o rótulo. Poderá colocar um 

calço para o espécime ficar ereto. 

O espécime fotografado contra um fundo liso é melhor do que o fotografado em 

um vaso ou recipiente no meio do jardim. Use a parede lateral de um cômodo,  um 

painel, tecido ou alguma coisa lisa para que a visão se concentre no espécime.  



 

Figura 1: Visão do lado esquerdo  



 

Figura 2: Visão traseira de Acer palmatum ‘Butterflies’  



 

Figura 1:  Visão frontal  



 

Figura 2:  Visão do lado direito  



 

Figura 3: Visão de cima  



 

Figura 4: Trena (fila métrica ou régua) com um calço adequado  



 

Figura 5: Tubo plástico usado como calço 

 

 

 

 

Figura 6:  Calço sustentando uma folha de Alocasia 



 

Figura 7: Viburnum contra uma parede branca.  Um fundo colorido seria melhor? Seria melhor um fundo plano e não de canto? 
Sim para as duas perguntas.  



 

 

Figura 8:  Viburnum no jardim. O espécime está em foco, Mas tudo que está no fundo prejudica a visão do espécime  



DIVISÃO DE DESIGN  

 

São necessárias quatro fotos: frontal, lado esquerdo completo, 

lado direito completo e uma com um instrumento de medição 

(trena, fita métrica, metro etc.) mostrando a profundidade, largura 

e altura.   

NÃO corte a imagem.  Os juízes devem poder ver o topo do painel 

de montagem e a frente do tampo da mesa ou o que você usar para 

a montagem.  (As fotos podem ser cortadas pelo Comitê de 

Publicidade do NGC, para publicação).  Os juízes se concentrarão 

no design, e não no fundo (backgound). 

Atenção: olhando de frente, o design pode parecer mais alto do 

que o painel de montagem. Posicione a máquina fotográfica (ou 

celular/tablet) acima de sua cabeça e fotografe de cima para baixo, 

mostrando que o design está abaixo do painel de montagem. 

As laterais do painel de montagem podem prejudicar o design 

como um todo.  É preferível usar um painel de montagem plano, 

mas se você usar um com laterais, certifique-se de que elas não 

atrapalhem o design ao fotografar pela lateral. 

 

ARTES BOTÂNICAS – DESIGN 

O mesmo que para DIVISÃO DE DESIGN Acima 

 

ARTES BOTÂNICAS – ARTESANATO 

O mesmo que para a DIVISÃO de HORTICULTURA acima 

  



 

 

Figura 11: Visão do lado esquerdo: Repare na imagem desobstruída. Pode-se colocar a trena de um lado apenas; você não 

precisa mostrar todos os lados  



 

 

Figura 9. Note que o design parece ser mais alto do que o painel de montagem, mas isso deve-se ao ângulo da câmara que 

aponta para cima.  Os expositores devem fotografar de cima para baixo. NÃO CORTE A IMAGEM  



 

Figura 10.  Visão do lado direito.  Tente mostrar todo o design desde o tampo da mesa para além da parte superior do design. 
Painéis laterais podem criar problemas. Você realmente precisa deles? Um forro melhora o ritmo do design. Cuidado com rugas 
no tecido  



 

Figura 11.  Design mostrando as medidas da altura, largura e profundidade para os juízes determinarem a utilização do 
espaço/moldura de referência.  Só é necessária de uma foto com instrumentos de medição.  


