


A fotografia de arquitetura enfrenta algumas situa
ções com grande grau de complexidade. Na situação 
que vamos analisar aqui, temos uma casa e queremos 
capturar as diversas condições de luz disponíveis para 
que, futuramente no Photoshop, seja possível montar a 
combinação que quisermos. 

A primeira etapa é a captura das imagens. Aqui, você 
deve analisar cada um dos elementos que compõem a 
sua cena, quais devem ficar juntos e quais devem ficar 
separados, por exemplo: 
Foto 1: capturei a área externa da casa, valorizando a 
região da piscina e texturas diversas, mas note que a área 
interna não tem uma boa condição de luz, ficou escura. 
Foto 2: meu objetivo, nesta imagem, foi capturar a ilumi
nação interna dos ventiladores; note que, agora, a casa 
ficou escura. Tudo bem, o meu objetivo é o que importa. 
Foto 3: uma segunda opção de iluminação na varanda 
foi capturada e ela pode ser futuramente somada ou 
usada sozinha dentro da minha composição final. Vale 
destacar também que o reflexo na água é outro ponto 
forte e importante para o sucesso da fusão, pois é esse 
tipo de detalhe que valoriza o produto final. 
Foto 4: o objetivo aqui foi capturar a iluminação interna 
da casa; todo o restante foi apagado. Com ela, acredito 
que vamos ganhar um pouco mais de profundidade. 
Foto 5: existem três iluminações na parede externa da 
casa, que podem dar um charme na cena final. O cuida
do aqui fica para o tipo de medição, pois temos uma luz 
muito pontual e, de acordo com a fotometragem que 
você escolher, muitos detalhes podem ser perdidos. 



Usando o Adobe Bridge, você deve selecionar todas 
as fotos que fazem parte da composição. Em seguida, 
escolha menu Tools > Photoshop > Load Files into Pho

toshop Layers. 

O Photoshop automaticamente vai abrir todos os arqui
vos selecionados e importá-los para o mesmo docu
mento de Photoshop, organizado em layers e com seus 
respectivos nomes. Mais fácil impossível. 

Agora estamos prontos para brincar com as diversas 
condições de luz. Tenho como base a foto da casa, a 
primeira captura comentada anteriormente, que valoriza 

Vamos começar interagindo apenas com dois layers. Por 
isso, vou deixar somente o layer"01 -Casa Clara.NEF"visível, 
pressionando a tecla Option (PC: Alt) sobre seu olho; todos 
os outros layers são desligados. 

Pelo painel Layers, vou clicar no olhinho do layer"02-Ven-
tilador.NEF" para torná-lo visível. A foto fica toda escura, 
mas não se preocupe, basta trocar o blend mode de 
Normal para Lighten para que todas as áreas escuras da 
imagem sejam substituídas pelas áreas claras da imagem 
que está logo abaixo, preservando apenas a iluminação 
presente no layer. 

Existem dois caminhos possíveis aqui. O primeiro é fazer 
os ajustes de cores usando o ACR - Adobe Camera Raw; 
o segundo é entrar direto no Photoshop e fazer os ajus
tes usando comandos como Leveis e Curves. 

Em ambos os casos, você deve ter em mente um ajuste 
de cores que mantenha basicamente o mesmo tom e 
nível de contraste. 



Repeti o processo para o layer"04-lnterna.NEF"para 
acender as luzes internas na minha composição. 

Lighten x Screen - Esses dois blend modes podem ser 
usados para preservar as áreas claras do layer superior e 
substituir as áreas escuras, porém, dentro de seu cálculo, 
temos uma pequena diferença. 

Mas, o que vale mesmo, é você testar e procurar a combi
nação que permita chegar ao resultado esperado. 

Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 20, n. 119, p. 80-83, dez. 2010/ jan. 2011.




