


Quantas vezes pensamos em adoçar nossa vida e... Não 
é que podemos realmente fazer isso, com um pouco de 
bom gosto, um pouco de técnica e uma boa pitada de 
paciência?! 
Neste job, o diretor de arte precisava fotografar para uma 
empresa uma série de sobremesas finas, nas quais o as
pecto visual, sem dúvida, era o mais importante, fazendo 
jus à celebre frase : "Comer com os olhos é o que engor
da". Uma técnica bastante conhecida para alimento é a 
famosa luz"lambida", uma iluminação simples, mas muito 
eficiente, para maioria dos pratos, doces ou salgados. 
O mais importante é entender porque algumas posições 
de câmera são mais agradáveis do que outras, e o por
quê de a câmera a 45° à frente do prato é a posição mais 
frequente quando se tratam de alimentos. 

A resposta é a simples razão de você sempre olhar o 
seu prato, ou aquilo que come, desse ângulo de visão 
quando o consome. E a luz? Por que esta tal luz "lambida" 
nos é agradável ? Essa é uma luz a 30° atrás do prato, 
formando mais sombras e relevos que darão as texturas 
tão importantes ao alimento. 

Porém, estas formarão também sombras escuras, que 
deixarão algumas áreas sem detalhes, o que, em geral, 
não é agradável, pois não permitem ao observador 
entender o que tem ali. E, em alimento, uma regra é 
importante: tudo deve ser visível. Então, um rebatedor 
feito com duas cartolinas em forma de "L"já é o bastante 
para iluminar a frente e algo da lateral. 

Com um espelho pequeno, posso acrescentar algum bri
lho ou dar destaque em uma área mais escura do prato. 
Algumas vezes, podemos usar mais de um espelho, ou 
até usar cor neste rebatedor com pequenos pedaços de 
celofane para esquentar essa área ou outra. 

Então, vamos começar pela escolha dos utensílios de 
mesa para tal prato. O trabalho de preparo da receita 
deve, logicamente, ser feito por um chef, porém, em 
relação ao arranjo e a decoração, com certeza, é impor
tante que sejam feitos por uma produtora de alimento 
ou, no mínimo, pelo próprio fotógrafo, com todo cuida
do e bom gosto. 
Note que o sabor é apenas uma questão pós-fotografia. 
Aliás, será difícil fazer o chef entender que, neste caso, o 
mais importante é a beleza do prato, e não seu sabor. 



O passo seguinte é fazer a fotometria e tomar o cuidado 
de escolher um diafragma que não dê muita profun
didade de campo, já que o destaque de certas áreas 
do alimento, ou suas misturas, são mais importantes 
do que mostrar tudo muito focado e com excesso de 
informação. 
O color-check é um ponto muito importante na fotogra
fia de alimento, pois podemos, através dele,"esquentar" 
a imagem ou "esfriá-la", conforme o tipo do prato ou, até 
mesmo, neutralizar. 
O importante é que, através do Lightroom, pode-se, 
com o contagotas, escolher a temperatura de cor, com a 
vantagem de estar visualizando tudo em tempo real. 

Feita a fotografia, exportei para o tratamento, sem 
esquecer de mandar em DNG para que toda a "setagem" 
que escolhi fosse vista por quem fizesse a edição. 

Use as ferramentas de retoque (Clone Stamp ou Healing 
Brush Tool) nesse layer transparente. Não esqueça de 
habilitar a opção Current and Below. Se estiver usando 
o CS5, uma nova opção é o Spot Healing com a opção 
Content-Aware e Sample All Layers. 

No tratamento da imagem, vamos dividir o processo 
em três etapas. Abra a imagem (GrupoLuz_img3181.jpg) 

disponível no link de Downloads da Revista Desktop. 



Vá para o menu Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation. Crie o 
layer de ajustamento, renomeie-o como "Luzes" e modifique o blend 
mode para Screen. 

Em Filter, selecione Sharpen > Unsharp Mask. Aplique valores baixos para 
Amount (28%) e altos para Radius (55pixels). 

Com o Shift pressionado, selecione os três layers. Agora, vá em menu 
Filter > Convert for Smart Filters. 

Inverta a máscara em Image > Adjustments > Invert e pinte com um 
brush de cor branca para iluminar as áreas. 
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