
Tudo começou quando um cliente me solicitou esta arte 
que deveria ter alta definição e resolução a partir de um 
arquivo usado como base e enviado a mim em baixa 
resolução. E aí começaram algumas dores de cabeça, 
como, por exemplo, como e onde encontrar uma árvore 
exatamente no posicionamento necessário (veja a 
imagem final deste tutorial), uma vez que o brieting já 
havia sido definido. A primeira atitude foi construir toda 
a imagem manualmente. No início pensei em criar tudo 

em 3D, porém, se fosse assim, eu perderia muito tempo. 
A segunda ideia (que acabou se tornando a solução para 
este trabalho) foi usar texturas e refazer a imagem sobre 
o exemplar em baixa resolução que já tínhamos. O arqui
vo final foi planejado para ter 50x30 cm, em 300 dpi. 
A seguir, mostrarei como todo o processo aconteceu. 
Vale destacar que não usei nenhum plug-in ou qualquer 
efeito, mas, sim, técnicas antigas criadas com máscaras, 
smart objects, alguns refinamentos etc. 



E T A P A S 
Todo o trabalho foi feito em cinco etapas: céu, árvores e 
grama, folhas e árvore, lâmpadas e, por fim, a montagem. 

C É U 

Usei a foto original de céu azul e apliquei um pouco 
de verde sobre ela, dessaturando a imagem e, depois, 
coloquei Solid Color amarelo deixando o Blend mode em 
Multiply. Abaixo, a imagem original e, depois, a versão final. 

ÁRVORES DE FUNDO 

Para construir esta imagem tive que encontrar uma 
árvore e analisar como poderia usá-la no fundo da cena. 
Foi necessário desfocar alguns objetos para dar a noção 
de profundidade. 
No contexto geral, foi necessário retocar a árvore, con
vertê-la para smart object, posicioná-la (a original e suas 
cópias) sobre o layout original e desfocar uma a uma. 
O bom de se usar smart object é a possibilidade de se 
retornar ao padrão original da imagem sempre que 
necessário, já que os objetos são mantidos editáveis. 
Precisei também desfocar a grama e, neste caso, a 
solução foi primeiro tratar essa grama e, em seguida, 
convertê-la para smart object, aplicar um Blur (desfoque) 

e depois um degradê. Como resultado final, o desfoque 
foi aplicado apenas no início da imagem, no sentido de 
baixo para cima. 
Eu podia ter feito esse passo usando o Lens Blur, con
tudo, esse recurso não suporta Smart Object e, assim, 
eu perderia a vantagem de poder desfazer as edições 
quando necessário. Ou seja, resumindo, meu trabalho 
foi converter para Smart Object, aplicar o Blur e, depois, 
apagar a máscara do objeto inteligente. Retomaremos 
este arquivo no passo 5. 



Para construir esta etapa, tive que, em primeiro lugar, 
pensar em como ficaria a transparência das lâmpadas 
quando estas fossem aplicadas na árvore. Isso assegura
ria o realismo da imagem. 
Primeiro, na imagem da lâmpada, recortei o objeto e isolei 
algumas partes, como o brilho, sombra, elementos inter
nos etc. Mais uma vez, trabalhar com cada item individual
mente me permitiu obter maior controle sobre o trabalho 
no momento de unir tudo e criar a imagem final. 
Já com a lâmpada recortada e os itens separados, uni 
tudo em um arquivo mantendo os layers separados. 
Converti a flor em Smart Object para facilitar as altera
ções, e o próximo passo foi posicionar todos os objetos 
nos locais predeterminados pela agência. 

Esta foi a etapa mais trabalhosa.Todos os objetos foram 
trabalhados um a um; cada galho foi feito individual
mente, bem como cada folhinha, depois posicionados 
devidamente. 
0 importante neste passo foi cuidar do posicionamento 
de cada galho e folha, já que teria que, posteriormente, 
aplicar as lâmpadas, segundo layout prévio enviado pelo 
cliente. Se eu errasse neste passo, tudo poderia estar 
perdido.Tive um monte de layer para gerenciar, mas va
leu a pena trabalhar manualmente. Meu controle sobre 
o processo foi total! 



Todas as imagens tratadas separadamente foram unidas 
num único arquivo neste passo final. 
Como cuidei para que cada detalhe fosse minuciosa
mente trabalhado nos passos anteriores, nesta etapa 
o trabalho foi pequeno. Foram necessários apenas 
pequenos ajustes de iluminação, brilho, sombras, tem
peratura e nitidez. 
O mais importante que desejo passar neste tutorial é 
o valor de se fazer tudo em itens e etapas separadas. 
Caso algum problema ocorresse, ter todos os arquivos, 
imagens e itens individualmente tratados e separados 
em documentos e layers facilitaria, e muito, o momento 
de refazer algum passo. 
Outro item importante é que, para um trabalho como 
este, não existem receitas prontas. Cada desafio é único 
e cada imagem deve ser observada e tratada de acordo 
com suas características e necessidades do c l i e n t e . 
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