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CORREÇÃO DE FLASH OU
BRILHOS ESTOURADOS
O comando Variações do Photoshop corrige a
falha que atormenta a vida dos fotógrafos e
prejudica a qualidade das fotos

É muito comum recebermos fotos com

excesso de brilhos, principalmente, no

rosto. Seja pela regulagem errada ou pela

distância inadequada, o flash estourado

é um efeito desagradável que prejudica

bastante a qualidade das imagens. O

Photoshop possui várias técnicas para

ajudar o fotógrafo a corrigir esse de-

Duplique a camada com o atalho Ctrl + J.
Acesse o menu imagem > Ajustes e selecione o
comando Variações

feito. Nesta edição, vamos mostrar um

passo-a-passo para corrigir o excesso

de brilhos com o comando Variações

(Variat ions), que também pode ser

usado para corrigir flash estourado.

Veja a figura 1. Ela está com excesso de

brilhos em boa parte do rosto da modelo.

Observe que em vez dos tons de pele, há

apenas áreas claras sem informação de cor.



Aplique as seguintes etapas para solucionar

o efeito: duplique a camada com o atalho

Ctrl + J. Acesse o menu Imagem > Ajustes

e selecione o comando Variações (fig. 2).

Na caixa de diálogo, primeiro selecio-

namos Realces e depois aumentamos a

intensidade adicionando Mais Amarelo,

Mais Vermelho e Mais Magenta. Nosso

objetivo é eliminar os brilhos com um

tom de pele (fig. 3). Evidentemente,

essa tonalidade é aplicada em toda a

imagem, mas não se preocupe. Após

configurar a caixa do Variações, confir-

me a aplicação dos ajustes.

barra de opções da ferramenta (fig. 5).

Agora passe o Pincel apenas nas

áreas onde os brilhos estão estourados

(fig. 6). Conforme pincelamos com

a cor branca na máscara, o efeito do

Variações é recuperado na opacidade

espec i f i cada . Quando você acaba r

de passar o pincel sobre as áreas de

brilho, provavelmente, o aspecto não

é nada animador. Há uma diferença

considerável entre os tons de pele do

restante da imagem e aquele aplicado

pelo Variações. Para resolver esse pro-

blema nas tonalidades e na transição

Pressione Alt e clique no botão Adicionar Máscara Passe o Pincel nas áreas com brilhos

O próximo passo é mudar o modo

de mesclagem da paleta Camadas de

Normal para Multiplicação. Também

crie uma máscara em preto pressio-

nando a tecla Alt + o botão Adicionar

Máscara de Camada (fig. 4). Observe

que desaparece o efeito aplicado pelo

Variações na camada. A máscara em

preto esconde os ajustes. O truque para

reparar os brilhos estourados consiste em

selecionar a ferramenta Pincel (B), definir

a cor branca na cor de primeiro plano e

reduzir a opacidade entre 15 e 30% na

das cores, basta acessar o menu Filtro

> Desfoque > Desfoque Gaussiano. Na

caixa do Gaussiano, aumente o Raio até

que a passagem entre os tons de pele

originais da modelo e os aplicados pelo

Variações fiquem iguais. Nesse exemplo,

usamos um raio de 45 pixels (fig. 7).

Compare as figuras l e 8 para notar

a eficiência dessa técnica de correção

de fotos com brilhos estourados. Se

quiser, depois de todas as etapas, você

pode aplicar ajustes finos de cores na

imagem pelos comandos Curvas (Ctrl +

M) e Equilíbrio de Cores (Ctrl + B).)
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