
Making Of 

Os bastidores de uma produção de fotos 

de refrigerante 
Conheça os truques para fotografar garrafas pet e veja como 
o fotógrafo Newton Medeiros resolveu algumas dificuldades 

P O R LIVIA CAPELI 

eja para ilustrar um catá
logo de supermercado 
ou estampar um enorme 

outdoor, fotografar uma simples 
garrafa pet de refrigerante não é 
tão fácil quanto parece. Em pri
meiro lugar, é preciso que a ima
gem transmita a sensação de fres
cor e, depois, deve-se trabalhar 
a transparência do líquido para 
mostrar quão saborosa é a bebida. 

C o m cerca de 14 anos de ex-

periência em fotos de publicidade, 
moda e produtos, o fotógrafo 
Newton Medeiros (também con
sultor da revista Fotografe T é c -
nica&Prática)foi contratado pe
lo departamento de marketing do 
fabricante de refrigerantes Dolly 
para produzir uma série de fotos 
da linha de garrafas de 350 ml. 

Reflexos no rótulo, marcas 
na tampa e um prazo curto para 
produção foram algumas das 

principais dificuldades encontra
das pelo fotógrafo na hora de 
colocar a mão na massa. Confira 
c o m o N e w t o n Medeiros resol
veu esses e outros problemas 
com agilidade, usando um es
quema bem simplificado de luz. 

Luz na garrafa 
Ao fotografar produtos , o 

profissional deve, sempre que 
possível, solicitar que o cliente 



forneça uma boa quantidade de 
amostras do produto, para que 
se trabalhe considerando que as 
peças poderão ser danificadas no 
decorrer da produção. 

"Pedi alguns engradados de 
refrigerante, pois sabia que mui
tas garrafinhas chegariam no es
túdio com o rótulo em más con
dições para foto. Além disso, o 
cliente pediu para eu fazer algu
mas imagens do refrigerante sen
do despejado em um copo. Por 
isso, precisei abrir muitas garra
fas, de diversos sabores", explica 
N e w t o n Medeiros. 

Sobre uma mesa encostada 
na parede e com uma placa de 
fórmica branca por cima (a qual 
t inha uma curvatura imitando 
um fundo infinito), o fotógrafo 
colocou uma das garrafas e usou-
a c o m o referência para esque
matizar a iluminação. C o m o luz 
principal, ele utilizou dois soft-
boxes, um de cada lado da cena, 
em ângulo de 90 graus. Porém, 
N e w t o n percebeu que, no ró
tulo, a palavra "Dol ly " era im
pressa em papel metálico e re
fletia todos os elementos que 
estavam próximos à cena. 

Difusor 
Para resolver o problema, 

ele usou um truque muito c o 
mum em fotos de objetos refle
xivos: cercou a produção com 
um material difuso - no caso, o 
Atek lightform, um acessório com 
múltipla função, que tem formato 
retangular e estrutura em tubos 
de alumínio e pode ser usado 
para rebater, bloquear ou difun
dir a luz, bastando trocar o te
cido. Esse efeito também poderia 
ser conseguido utilizando-se tan
to um lençol quanto pedaços de 
papel vegetal. 

Foi preciso usar dois lightforms, 
um para cada softbox. Eles foram 
posicionados em formato de "V " 
e, na junção entre eles, ficou um 
espaço. Um pedaço de tecido di



fuso (tipo voal) com uma abertura 
no centro permitiu que a lente 
fosse encaixada neste espaço. 

A iluminação montada pelo 
fotógrafo gerou fotos sem pro
blemas de reflexos no rótulo e, 
ao mesmo tempo, imagens de 
garrafas c o m brilhos laterais e 
alongados (devido às luzes dos 
softboxes difundidas pelo light-
form), que criaram um efeito de 
tridimensionalidade no produto. 

Para fazer um contorno, c o 
mo também ressaltar a transpa
rência e o líquido da bebida, 
N e w t o n Medeiros usou outro 
truque: apontou um snoot longo 
para o fundo da cena, o que for
mou um dégradé entre o branco 
e o cinza claro. "Perceba como 
uma simples iluminação pode va
lorizar o produto com naturali
dade", diz o especialista. 

Refrigerante fresco 
C o m o as fotos seriam recor

tadas posteriormente em um edi
tor de imagens, Newton optou 
por colocar os refrigerantes sobre 
uma placa de vidro suspensa por 
dois pedestais. "Isso cria a sensação 
de que a garrafa está flutuando e 
facilita na hora de fazer o patch" 
(o recorte feito no Photoshop). 

Esquematizada a iluminação, 
o fotógrafo iniciou o processo 
de preparação das garrafas: c o 
mo queria transmitir a ideia de 
frescor do refrigerante, ele pre
cisou criar gotas falsas utilizando 
uma solução de água e glicerina. 
"Gotas pequenas são criadas apli-



cando a solução com um simples 
borrifador. Já as maiores são o b 
tidas com a ajuda de uma serin
ga" , ensina ele. 

Primeiro, Newton fotografou 
a sequência das garrafas, gerando 
imagens brutas que receberam 
tratamento no Lightroom (valo
rização das gotas e do rótulo) 
para depois serem recortadas 
no Photoshop, 

Em outra sequência de ima
gens, a bebida precisava ser des
pejada em um copo. Mas o fo
tógrafo se deparou com um pro
blema: c o m o o refrigerante es
tava quente, formava muita es
puma ao cair no copo. "Demorei 
algum tempo para sacar que, se 
usasse a bebida gelada, não for
maria muita espuma no copo. A 
partir daí, passei a resfriar o lí
quido com gelo", explica. 

Além disso, quando Newton 
jogava a bebida diretamente da 
garrafa para o copo, percebeu 

que o líquido que saía da garrafa 
formava um fio muito delgado 
e sem impacto. O truque neste 
caso foi despejar a bebida em 
um recipiente de vidro maior e 
mais largo. Dessa forma, o líqui
do caía com maior consistência, 
gerando o efeito desejado. D e 
pois, bastou fazer uma-fusão de 
imagens no Photoshop. Ao todo, 
foram três dias de trabalho, um 
para produzir as fotos e dois de 
tratamento de imagem. 

Newton finaliza com um aler
ta: "Procure sempre montar pri
meiro a iluminação, depois faça a 
produção. Assim, quando estiver 
trabalhando com algum produto 
perecível, ele não vai chegar es
tragado no set de fotografia, caso 
você tenha gastado muito tempo 
preparando o esquema de luz. 
São com essas simples produções 
que aprendemos os truques para 
realizar grandes trabalhos", diz 
Newton Medeiros. 

Text Box
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