
 

 

 
Tecnologias – EOS 550D 

 

Sensor CMOS Canon 

Desenhada pela Canon para se conjugar com os processadores DIGIC, a 

tecnologia CMOS integra circuitos avançados de redução de ruído em cada 

pixel proporcionando imagens virtualmente sem ruído. Em comparação 

com a tecnologia CCD, as características de consumo de energia mais 

baixas dos sensores CMOS da Canon também contribuem para um tempo 

mais longo de vida útil da bateria.  

 
A conversão de sinal nos sensores CMOS da Canon é efectuada por 

amplificadores individuais em cada pixel. Evitam-se deste modo operações 

de transferência de carga, acelerando o processo de obtenção de sinal 

para o processador de imagem. A geração de ruído é reduzida, o consumo 

de energia é limitado e o nível de rapidez na obtenção de enquadramento 

é maior.  

 

DIGIC 

Os dados de imagem captados pelo sensor CMOS são processados pelo 

processador de imagem DIGIC da Canon, desenvolvido para o efeito, 

antes de serem guardados no cartão de memória da câmara. A tecnologia 

DIGIC usa algoritmos de processamento de imagem avançados para 

assegurar cores fiéis e naturais, gradação de tom, balanço de brancos 

preciso e redução de ruído avançada. Velocidades de processamento ultra 

rápidas resultam numa operação rápida da câmara e tempos de início 

quase instantâneos.  

 

Os chips do DIGIC trabalham com uma memória intermédia de alta 

velocidade com leitura, processamento, compressão e gravação dos dados 

da imagem de forma suficientemente rápida para que  a memória se 

mantenha livre durante as longas séries de disparos contínuos. E porque o 

DIGIC integra todas as funções chave de processamento, o consumo de 

energia é mantido no mínimo.  



 

 

Sistema de medição iFCL com sensor de medição de 63 zonas Dual-

layer 

O sistema iFCL usa a informação da focagem, da cor e da luminosidade 

para proporcionar imagens com uma exposição correcta. Todos os pontos 

do foco fornecem informação ao sistema de medição para determinar a 

proximidade ao sujeito, permitindo ao algoritmo definir a exposição 

correcta.  

 

A EOS 550D inclui um novo sensor de medição de 63 zonas compatível 

com todos os nove pontos AF. Normalmente, os sensores de medição são 

mais sensíveis a motivos vermelhos que podem provocar a 

sobreexposição. A EOS 550D combate este efeito com o sensor dual layer, 

que tem uma camada sensível às luzes vermelha e verde e outra sensível 

às luzes azul e verde. O algoritmo de medição compara então o nível das 

duas camadas e ajusta as medições adequadamente.  

 

Sistema de Limpeza Integrado EOS 

O Sistema de Limpeza Integrado EOS combate o pó do sensor de três 

formas: reduz, repele e elimina. 

1. Reduzir – Os mecanismos internos da câmara estão desenhados 

para minimizar a formação de pó. A tampa redesenhada do corpo 

previne a formação de pó na própria tampa  

2. Repelir – A aplicação de tecnologias anti-estáticas, incluindo um 

revestimento especial com fluorite, ao filtro de passagem fraca que 

cobre a frente do sensor, para não atrair pó 

3. Eliminar – Uma Unidade de Auto-Limpeza do Sensor aplica 

vibrações de alta frequência para soltar o pó do filtro infravermelho 

por um período de aproximadamente um segundo sempre que se 

activa a câmara. Em disparos instantâneos depois de iniciar, esta 

característica é desactivada imediatamente quando o botão é 

pressionado 

 



 

 

A Canon desenvolveu também um sistema interno de Eliminação de Pó, 

que permite localizar a posição do pó visível no sensor. Este pode depois 

ser eliminado automaticamente depois do disparo, usando a mais recente 

versão do software Digital Photo Professional.  

 

LCD Clear View  

A EOS 550D possui um ecrã LCD Clear View 3:2 de 7,7cm (3.0”), 

proporcionando uma resolução de aproximadamente 720x480 pixels com 

1040k pontos. Isto permite uma visualização de imagens de alta qualidade 

e verificações de focagem ultra precisas no visionamento. Graças a um 

ângulo de visão de 160º, o LCD Clear View pode ser visto em vários 

ambientes, sem sombras nem reflexos que são eliminados por uma 

cobertura anti-reflexo de camada dupla exclusiva da Canon. Esta 

combinação de características permite aos fotógrafos captar imagens a 

partir de ângulos invulgares.  

 

Vídeo EOS 

A função de Vídeo EOS permite aos utilizadores da EOS 550D gravar 

vídeos de 1080p em alta definição com controlo totalmente manual e 

taxas de enquadramento seleccionáveis.   

 

Graças ao grande formato do sensor CMOS integrado (22.3 x 14.9mm), os 

fotógrafos podem controlar a profundidade de campo. A exposição do 

vídeo pode ser controlada no modo Manual, permitindo um controlo total 

das velocidades do obturador e das aberturas. É possível seleccionar a 

velocidade de gravação de entre as as seguintes opções: 30 (29,97), 25 e 

24 (23,976), com 60 (59,94) e 50 disponíveis a resoluções de 720p. O 

modo de Programa também permite aos fotógrafos gravar vídeo HD 

facilmente sem se preocuparem com as definições de exposição – ideal 

para quando necessitam de captar acções instantâneas.  

 



 

 

Em situações em que o sujeito está muito longe, a função Movie Crop da 

EOS 550D grava com a área central do sensor de 640x480 pixels, criando 

uma ampliação de até sete vezes. 

 

Estilos de Imagem 

As predefinições dos Estilos de Imagem simplificam o controlo da 

qualidade da imagem na própria câmara. Comportam diferentes tipos de 

filme e cada um deles oferece uma resposta diferente em termos de cor. 

Em cada predefinição seleccionável, os fotógrafos têm controlo sobre a 

nitidez, o contraste, o tom da cor e a saturação. A configuração de origem 

da câmara produz imagens JPEG instantaneamente sem serem necessárias 

definições de menu adicionais. As predefinições dos Estilos de Imagem 

aplicadas a imagens RAW podem ser revistas com o software Digital Photo 

Professional da Canon.  

 

As seis predefinições são: 

1. Standard – para imagens nítidas e vivas que não necessitam de 

edição 

2. Retrato – optimiza o tom da cor e a saturação e enfraquece o brilho 

para obter tons de pele atractivos 

3. Paisagem – para verdes e azuis naturais com muito brilho para dar 

um tom natural à montanha, às árvores e aos contornos dos 

edifícios  

4. Neutral – ideal para pós-processamento 

5. Fiel – ajusta a cor para ir de encontro à cor do motivo quando se 

fotografa a uma temperatura de cor de 5200k 

6. Monocromática – para fotografia a preto e branco com vários 

efeitos de filtro (amarelo, laranja, vermelho e verde) e efeitos de 

tom (sépia, azul, roxo e verde) 

Os Estilos de Imagem Definidos pelo Utilizador podem ser usados para 

armazenar até três pré-definições personalizáveis, ou qualquer uma das 

pré-definições disponíveis para download a partir do website da Canon em 

www.canon.co.jp/Imaging/picturestyle/file/index.htm. 



 

 

 

Software  

Software Digital Photo Professional  

O software Digital Photo Professional proporciona processamento de 

elevada velocidade e qualidade de imagens RAW. Processar com o Digital 

Photo Professional permite o visionamento em tempo real e a aplicação 

imediata de ajustes na imagem, proporcionando um controlo sobre as 

características das imagens RAW como o balanço de brancos, a gama 

dinâmica, a compensação de exposição, a redução de ruído e o tom da cor 

– bem como a capacidade para ver os pontos de Auto Focagem numa 

imagem. A ferramenta de correcção de Aberração da Objectiva permite 

uma correcção precisa de diferentes tipos de distorção causada por certas 

câmaras. As imagens podem ser guardadas na câmara com espaço de cor 

sRGB ou Adobe RGB. As imagens podem também ser rodadas e cortadas 

permitindo aos utilizadores corrigir enquadramentos e horizontes como 

parte do processamento RAW. 

 

O Digital Photo Professional suporta espaços de cor sRGB, Adobe RGB, 

ColorMatch RGB, Apple RGB e Wide Gamut RGB. Os perfis ICC 

(International Colour Consortium) podem ser anexados a imagens TIFF e 

JPEG quando convertidos a partir de RAW. Isto permite uma reprodução 

fiel das cores em aplicações de software que suportam perfis ICC, como 

Adobe Photoshop. Para uma maior eficiência, podem ser guardados e 

aplicados vários ajustes na imagem.  

 

EOS Utility  

A mais recente versão do EOS Utility proporciona um suporte essencial 

para o modo de gravação remoto Live View (com a capacidade de cobrir 

uma imagem para dar apoio no alinhamento de disparos contínuos durante 

a fotografia de produto), para a configuração da câmara e para 

transferências de imagens. Integrado no software Digital Photo 

Professional, o EOS Utility pode ser configurado para monitorizar pastas 



 

 

recentes, automaticamente renomeando e movendo as imagens que 

chegam para um sistema de ficheiros estruturado. Os utilizadores podem 

também catalogar as suas imagens com dados EXIF, incluindo informação 

sobre direitos de autor.  

 

Editor do Estilo de Imagem 

O Editor do Estilo de Imagem permite aos fotógrafos criar Estilos de 

Imagem individuais capazes de satisfazer os seus requisitos pessoais. 

Cada Estilo de Imagem contém informação detalhada sobre como cada cor 

específica deve ser representada numa imagem. Uma vez criados novos 

Estilos de Imagem, estes podem ser transferidos directamente para a 

câmara e aplicados a imagens JPEG e RAW. Quando se trabalha com 

ficheiros RAW no DPP, quer os Estilos de Imagem pessoais quer os 

predefinidos podem ser ajustados.  

 


