
Não há como ficar alheio ao fato de que as agências 
estão agregando cada vez mais o recurso 3D em seus 
trabalhos. O que antes era feito unicamente com fotos 
e depois pós-produção em Photoshop, agora é perfei
tamente realizado em softwares em terceira dimensão. 
Será o fim da fotografia e do Photoshop? Essa não é uma 
pergunta fácil de responder. 
Observando o mercado e também o trabalho de 
grandes profissionais, podemos ter algumas pistas. 
0 que se nota, hoje em dia, não é o uso exclusivo de 

apenas um único recurso, e sim, a mescla de vários, 
para a obtenção do melhor resultado possível. Neste 
tutorial, procuramos produzir exatamente isso: a fusão 
de fotografia com 3D e Photoshop. Uma imagem para 
contentar a todos! 
Como este trabalho foi autoral, não recebemos nem 
prisma, nem layout de agência. Ficou a nosso cargo toda 
a criação. Sendo assim, a primeira coisa foi pesquisar 
referências para ter ideias. Optamos por fazer algo com 
um avião ou aeroporto. Vejamos agora as etapas. 



PRODUÇÃO 3D 
Decidido qual seria o tema da nossa imagem, partimos 
para a pesquisa de blueprints (esboços para produzir o 
3D). Escolhemos um modelo de um avião russo, chama
do Sirkorsky. No nosso caso, não reproduzimos fielmente 
o blueprint. Fizemos algumas mudanças, por isso, para 
os especialistas em aviões, nos perdoem se cometemos 
alguma "heresia". 

Usamos o Modo 3D para a produção do avião. Ele foi mo
delado e renderizado neste software. Inclusive a aplicação 
dos símbolos e grande parte das texturas fizemos em 3D. 

SELEÇÃO D E F O T O G R A F I A 
Essa fase é a da pesquisa e busca por modelos. Exige 
um pouco de paciência e nem sempre encontramos 
as imagens ideais na primeira tentativa. No nosso caso, 
separamos algumas fotos interessantes que achamos 
que encaixariam perfeitamente na cena, além de deixá-
-la mais natural. Selecionamos fotos de asfalto, céu e 
texturas metálicas para aplicar posteriormente. Separa
mos também algumas fotos de fumaça que tínhamos 
em banco de imagens para testar no final. 



Após renderizada a imagem do avião e escolhidas as 
imagens para aplicar na fusão, chega a hora de "abusar" 
do Photoshop. Segue o passo a passo. 

Renderizamos três imagens em 3D: uma do avião no 
fundo, outra somente do fundo e uma máscara do avião 
no reboque. Assim, teríamos total controle dos elemen
tos! Aplicamos a imagem do asfalto com uma máscara 
e suavizamos as bordas, deletando a máscara com a fer
ramenta Eraser Tool em 10%. Deixamos o layer do asfalto 
com blend mode em SoftLight. 

Aplicamos a imagem do céu também com uma 
máscara, eliminando as partes mais próximas do avião 
novamente com a Eraser Tool. Em seguida, utilizamos 
Black & White com 50% de opacidade para tirar um 
pouco da saturação. 

A etapa seguinte foi fazer as sombras e reflexos. Na 
verdade, eles vieram prontos no render do 3D, porém, 
precisamos aplicar uma máscara para isolá-los e deixá-
-los editáveis. Feito isso, aplicamos também nesse layer a 
textura de asfalto para "colar" no chão. 

O avião veio praticamente pronto do 3D. Aplicamos uma 
máscara para deixá-lo recortado e, a partir daí, fomos 
incluindo algumas texturas separadamente em alguns 
elementos para torná-los mais realistas. O interessante é 
que, no próprio software 3D, fizemos as máscaras, o que 
facilitou muito nosso trabalho. Peças metálicas do rebo
que e do próprio avião receberam texturas com blend 
mode em SoftLight. 

Para simular uma sutil névoa, carregamos uma curva 
clareando no meio-tom, selecionando uma área de trás 
da imagem. A opacidade ficou em 50%. 



Para iluminar um pouco mais o avião, um toque nas 
luzes: criamos um estouro de luz no 3D, renderizamos, 
dessaturamos e aplicamos com blend mode em Screen. 

Bastou regular a opacidade em cada uma das luzes. 

Pensamos que ficaria legal acrescentar um toque 
esfumaçado na cena. Utilizamos fotos de fumaça de 
nosso banco de imagens, dessaturamos e aplicamos 
com blend mode em Screen. Do lado direito, aplicamos 
a névoa atrás do avião e também do lado esquerdo, por 
cima. Aqui notamos a importância de deixar os elemen
tos o mais editáveis possível. 

Já quase terminando, para o passo seguinte utilizamos 
as curvas. Fizemos uma seleção em elipse bem difusa e 
clareamos o centro da imagem para destacar um pouco 
mais. Por cima, aplicamos um Benday com um tom de 

azul do céu com o blend mode em Color, tendo 30% de 
sua opacidade. Esse recurso é uma das várias maneiras 
de uniformizar a cor da cena. Em seguida, uma leve 
dessaturação em -15%. 

O toque final ficou por conta de três filtros na sequência: 
Unsharp Mask nos valores de 15/50 para dar mais profun
didade; SmartSharpen, para realçar os detalhes finos; 
e um layer neutro de Noise no valor de 3 para deixar 
homogênea a densidade geral. 

Obviamente, fusões assim podem ser realizadas de 
diversas maneiras, dependendo da situação de cada 
profissional. No próprio 3D, por exemplo, pode-se aplicar 
muitas texturas. Porém, fica mais interessante cada um 
explorar e aprender recursos novos em cada um dos 
diferentes softwares à disposição. Na maioria das vezes, o 
fator tempo é determinante para escolhermos os recur
sos mais rápidos e também os que melhor dominamos 
no momento. Mas, fica a dica, de sempre procurarmos 
maneiras de otimizar e qualificar nosso trabalho. 
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