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FOTOedição
Joel Santos

O GUIA ESSENCIAL DE PÓS-PRODUÇÃO COM 
PHOTOSHOP LIGHTROOM E ADOBE CAMERA RAW

EDIÇÃO DE IMAGEM

Explore todas as ferramentas de edição geral 
ou localizada do seu programa de eleição, 
entre eles o Photoshop Lightroom e o Adobe 
Camera RAW. Ajuste a exposição, as cores, 
os problemas ópticos, o ruído digital e a 
nitidez, entre muitos outros aspectos que 
irão melhorar, substancialmente, os seus 
resultados fotográfi cos.

MELHOR FOTÓGRAFO

Fotografar e editar imagens são duas fases 
indissociáveis do fl uxo fotográfi co. Assim, 
mais do que um mero livro técnico, esta obra 
pretende ajudá-lo a ser melhor fotógrafo à 
frente do computador e, também, no terreno.

DICAS

Conte com uma vasta colecção de dicas de 
edição e fotográfi cas, reunindo sugestões, 
técnicas e estratégias de trabalho que irão 
fazer a diferença. Paralelamente, saiba como 
evolui um histograma à medida que edita uma 
imagem e ganhe uma compreensão perfeita 
da exposição digital.

OBRA DE REFERÊNCIA

Os temas são abordados de uma forma 
progressiva e convenientemente organizada, 
recorrendo a uma linguagem intuitiva 
e rica em conhecimento. Como tal, 
independentemente da experiência do leitor, 
este livro é uma referência incontornável para 
todos os apaixonados por fotografi a.

CASOS PRÁTICOS

Os exemplos baseiam-se em situações 
reais e com as quais o leitor se identifi cará, 
desbravando também novas possibilidades e 
oportunidades criativas. Adicionalmente, será 
disponibilizada uma imagem, gratuitamente, 
para que possa reforçar a sua aprendizagem 
no desenvolvimento de um caso prático.

ESTA OBRA DE REFERÊNCIA FORNECE AO LEITOR O 
CONHECIMENTO ESSENCIAL PARA QUE POSSA EXTRAIR 
O MÁXIMO POTENCIAL DAS SUAS IMAGENS NA FASE DE 
PÓS-PRODUÇÃO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO SEU FLUXO 
DE TRABALHO E POTENCIANDO A SUA CRIATIVIDADE.

GUIA ESSENCIAL COM CENTENAS 

DE TÉCNICAS, DICAS, EXEMPLOS E 

CASOS PRÁTICOS ESTIMULANTES 

PARA EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGEM 

PORQUE UMA FOTOGRAFIA JAMAIS 

ESTARÁ TERMINADA QUANDO O 

BOTÃO DO OBTURADOR É PREMIDO. 

Do autor do livro best seller, FOTOgrafi a 

– Luz, Exposição, Composição e 

Equipamento, esta obra é indispensável 
para quem deseja explorar o máximo 
potencial das suas fotografi as, melhorando 
decisivamente as suas competências 
fotográfi cas em frente ao computador e, 
também, no terreno. 

Com vasta experiência como fotógrafo 
profi ssional, formador e autor, Joel 
Santos recorre a uma linguagem intuitiva 
e rica em conhecimento para abordar 
temas como a exposição digital, o ajuste 
das cores, a correcção de problemas 
ópticos, o aumento da nitidez, a redução 
de ruído, entre muitos outros aspectos 
fotografi camente relevantes. 

 Esta obra conta com exemplos reais 
do fl uxo de trabalho fotográfi co 
digital, organizados de um modo 
lógico e progressivo, para que possa 
retirar o máximo partido deste livro, 
independentemente do seu nível de 
conhecimentos. Revela-lhe, também, um 
entusiasmante mundo de oportunidades 
criativas, onde as imagens, o design e o 
conteúdo escrito se apresentam de uma 
forma estimulante a cada nova página.

Em suma, o FOTOedição é uma 
ferramenta fundamental na sua colecção 
e percurso fotográfi cos, aumentando 
signifi cativamente o risco de fi car ainda 
mais apaixonado por fotografi a!

JOEL SANTOS nasceu em 1978, sendo licenciado e mestre em 
Economia. A paixão pela fotografi a desperta em 2003, com génese na 
macrofotografi a a água e na fotografi a de paisagem natural. Em 2004 
ruma a Timor-Leste como docente da Universidade de Economia – uma 
experiência de três anos que impulsionaria a sua apetência pelo retrato 
espontâneo e pela reportagem de vida quotidiana.

Em 2005 inicia a sua ligação ao mundo editorial, através da revista 
FotoDigital, sendo que, em 2007, após o seu regresso a Portugal, assume, 
durante três anos, a direcção da revista O mundo da Fotografi a Digital. 
Em 2009, durante praticamente um ano, acumula o cargo anterior com 
o de coordenação editorial de todas as publicações de tecnologia da 
Goody. Desde 2010 é colunista regular da revista Visão Vida & Viagens e, 
ocasionalmente, da revista Visão, publicando crónicas e fotografi as. Nos 
últimos nove anos, entre publicações nacionais e estrangeiras, editou 
centenas de artigos e imagens, protagonizando mais de três dezenas de 
capas e artigos centrais.

Em 2007 escreve o livro Fotografi a Digital com Adobe Photoshop 

Lightroom, em 2010 o livro best seller Fotografi a: Luz, Exposição, 

Composição, Equipamento e Dicas para Fotografar em 

Portugal, em 2011 o livro India – A Cor do Contraste / The Color of 

Contrast, e, em 2012, o livro FOTOpad (todos publicados pela editora 
Centro Atlântico).

Actualmente, com a agência de viagens Papa-Léguas e com a 
comunidade Retina, lidera viagens e workshops fotográfi cos em Portugal 
e por todo o mundo, aliando a vasta experiência como viajante ao gosto 
por comunicar e formar.

Em Junho de 2012, ao abrigo do Ambassador Programme da Canon, é 
nomeado Canon Explorer, assumindo o papel de embaixador da Canon 
Europa ao nível da fotografi a de Viagem, Natureza e Retrato.

Os seus trabalhos foram distinguidos com alguns dos mais prestigiados 
galardões nacionais e internacionais de fotografi a. Participou em 
múltiplas exposições em Portugal e no estrangeiro.

Como fotógrafo profi ssional, é representado pela Aurora Photos, 
que também distribui os seus trabalhos na Getty Images e Corbis, 
sendo as suas imagens usadas à escala global por empresas como a 
Canon Europa, Samsung, IKEA, organizações de turismo, agências de 
publicidade e companhias de aviação, entre outras. Mostra os seus 
trabalhos em www.joelsantos.net
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« FAZER FOTOGRAFIAS 

SIGNIFICA SABOREAR 

A VIDA INTENSAMENTE, 

A CADA CENTÉSIMO 

DE SEGUNDO.»

Marc Riboud
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Este livro foi escrito de raiz para ir de encontro 

às necessidades de todos os apaixonados 

por fotografia, fornecendo o conhecimento 

essencial sobre os programas Adobe Photoshop 

Lightroom e Adobe Camera Raw para que o 

leitor possa extrair o máximo potencial das suas 

imagens na fase de pós-produção, aumentando 

a eficiência do seu fluxo de trabalho e 

potenciando a sua criatividade.

Para tal, a cada página, poderão ser encontrados 
exemplos estimulantes e casos práticos que visam 
resolver as questões fotograficamente pertinentes, 
nomeadamente ao nível do ajuste global ou localizado 
da exposição, das cores, da nitidez, do ruído digital, 
dos problemas ópticos, entre muitos outros 
aspectos. Adicionalmente, tanto num grau essencial 
como avançado, serão partilhadas diversas dicas 
fotográficas e de pós-produção, numa verdadeira 
interligação entre a fase de registo da fotografia e a 
fase de edição digital de imagem.

Para cumprir estes desígnios, o autor recorreu a 
uma linguagem acessível, mas intencionalmente rica 
em conhecimento, aprofundando os assuntos que 

reconhecidamente tornarão o leitor num fotógrafo 
mais comp leto, quer no terreno, quer em frente 
ao computador. Paralelamente, serão explorados 
temas e conceitos que, regra geral, se encontram 
pouco desenvolvidos na literatura da especialidade 
– assim, a pretexto das várias ferramentas e ajustes 
de pós-produção, serão transmitidas noções sobre 
histogramas, curvas de tons, diferentes tipos de 
contraste, fenómenos ópticos, tipologias de ruído 
digital, preto-e-branco, formatos de ficheiro de 
imagem, especificidades da exposição digital, entre 
outros assuntos que o leitor poderá desbravar de uma 
forma original e intuitiva.

Em suma, uma fotografia jamais estará 
terminada quando o botão do obturador é premido. 
É precisamente a partir desse momento que surge 
uma nova e empolgante fase do processo criativo, 
aquela em que se ‘revelarão’ todas as potencialidades 
de uma imagem, concretizando um mundo de 
oportunidades que se encontra ao alcance do leitor 
à medida que for virando cada página deste livro. E, 
neste processo, existe apenas um verdadeiro risco: 
ficar ainda mais apaixonado por fotografia.

12 FOTOedição  Joel Santos
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Sobre este livro

Tendo como base os programas Adobe 

Photoshop Lightroom (Lr, de forma abreviada) 

e o plugin Adobe Camera Raw (ACR, de forma 

abreviada), este livro pretende ser uma 

ferramenta prática e intuitiva, visando ajudar 

o leitor nas principais questões relacionadas 

com a pós-produção de imagens digitais, sem 

esquecer a ligação existente com o momento do 

registo da fotografia.

Para a concretização deste objectivo, o autor 
regeu-se por alguns princípios orientadores, 
nomeadamente os seguintes:

• EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGEM – este é o tema 
central do livro, especificamente na vertente 
de pós-produção, com o intuito de ‘revelar’ o 
máximo potencial de uma fotografia através das 
ferramentas e ajustes disponibilizados pelo Lr 
e ACR.

• PÓS-PRODUÇÃO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 

FOTOGRÁFICO – serão frequentes as relações 

estabelecidas entre o acto de fotografar e a fase 
de pós-produção, disponibilizando informações, 
técnicas e dicas que permitirão atingir melhores 
resultados no terreno e, consequentemente, em 
frente ao computador.

• ORDENAÇÃO LÓGICA DO FLUXO DE TRABALHO E 

AGRUPAMENTO TEMÁTICO DAS FERRAMENTAS – a 
sequência dos assuntos abordados neste livro não 
ficou refém da ordem pela qual as ferramentas 
surgem na interface dos programas. Acima de 
tudo, serão abordadas as melhores ferramentas 
para resolver uma determinada questão de 
pós-produção, apresentando-as pela ordem 
considerada relevante. Esta metodologia pretende 
simplificar a experiência de leitura e melhorar a 
subsequente aplicação prática dos conhecimentos. 

• APRENDIZAGEM PROGRESSIVA – sempre que justificável 
será feita uma divisão entre ajustes básicos e 
avançados, para que a familiarização com as 
diferentes ferramentas seja fácil, progressiva e 
independente da experiência inicial do utilizador. 
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• OBTENÇÃO DOS MELHORES RESULTADOS – apesar de os 
programas visados neste livro trabalharem com 
ficheiros de imagem em JPEG ou RAW, apenas 
o formato RAW permite explorar o verdadeiro 
potencial de uma fotografia1. Por esta razão, todos 
os exemplos serão baseados em imagens registadas 
no formato RAW, para que o leitor possa ter uma 
percepção clara e abrangente dos resultados que 
pode esperar obter – e, até, ultrapassá-los. 

• CASOS REAIS – todos os exemplos partilhados neste 
livro resultam de casos reais relacionados com 
o trabalho do autor, bem como da compilação 
das questões e dificuldades sentidas pelos seus 
formandos durante os cursos sobre edição de 
imagem. Espera-se, assim, que esta obra trate das 
questões que realmente importam e que farão a 
diferença na experiência prática do leitor.

1 Para conhecer bem 
as diferenças entre o 
formato JPEG e RAW, 
em particular no que 
diz respeito à exposição 
digital e respectivas 
consequências ao 
nível da edição de 
imagem, é fortemente 
recomendada a leitura do 
anexo Particularidades 
dos formatos RAW, 
JPEG e DNG, analisadas 
em função das 
especifi cidades da 
exposição digital, p. 351.

Legenda: O autor 
registou todas as 
fotografias e editou 
todas as imagens 
presentes neste livro, 
sendo essa experiência 
real, multifacetada e 
integrada que ficará 
patente em todos 
os exemplos criados 
ao longo dos vários 
capítulos, transmitindo 
conhecimentos 
essenciais e 
efectivamente úteis 
ao leitor. Os dados 
técnicos relativos às 
variáveis da exposição 
(abertura, velocidade 
e sensibilidade ISO) 
estarão muitas vezes 
presentes nas capturas 
de ecrã partilhadas, 
como acontece 
nesta imagem, 
imediatamente abaixo 
do histograma.

• MAIS DO QUE UM LIVRO TÉCNICO – este livro não se 
quedará pela mera exposição das ferramentas 
oferecidas pelos programas. Por exemplo, no 
caso dos histogramas e das curvas de tons, temas 
fotográficos muitas vezes descartados pela sua 
aparente complexidade, estes serão progressiva 
e paralelamente explicados, fazendo uso de 
exemplos intuitivos e sempre a pretexto do uso 
prático das ferramentas.

• PAIXÃO PELA FOTOGRAFIA – um dos principais 
desígnios deste livro será estimular ainda mais 
a paixão do leitor pela fotografia. Para tal, irá 
recorrer a exemplos estimulantes e a uma 
linguagem clara, para que a única preocupação 
seja o desfrutar das muitas oportunidades 
criativas que estão à espera do leitor.

14 FOTOedição  Joel Santos
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Sobre a edição de imagem

o seu potencial. Tanto assim é que, quando se 
fotografa definindo o formato JPEG, todas as 
imagens são, de forma automática, processadas 
internamente pela câmara, sofrendo ajustes de 
contraste, saturação e nitidez, já para não falar 
nas correcções de cor aplicadas pelo equilíbrio 
de brancos e/ou pelos perfis específicos de cada 
câmara2. Ao fotografar no formato RAW, muitos 
destes ajustes não serão aplicados pela câmara, 
transitando essa tarefa para o fotógrafo, que a 
poderá realizar com muito mais discernimento 
e em função dos seus objectivos técnicos e 
estéticos. Em suma, a edição de imagem é uma 
parte integrante da fotografia – sempre foi, antes 
na câmara escura, hoje na câmara clara que 
é o computador –, sendo a extensão lógica do 
processo criativo e da forma como o fotógrafo 
pretende transmitir uma mensagem através de 
uma imagem. 

No momento em que uma fotografia é feita e a 

exposição ocorre, parte da sua natureza técnica 

e estética fica determinada, sendo com base 

nesse ‘negativo digital’ que todo o trabalho 

de pós-produção irá assentar, melhorando e 

explorando as características originais de uma 

imagem. E é nessa fase que todo um novo mundo de 
oportunidades entusiasmantes é criado, começando o 
processo de ‘revelação’ da fotografia. 

Neste contexto, para tornar mais claro o que se 
entende por edição de imagem e perceber qual é a 
sua verdadeira relevância, existem três aspectos que 
merecem uma breve reflexão:

1. A edição de imagem não é precisa ou deve ser 

evitada?

Por melhor fotógrafo que se possa ser, todas 
as imagens precisam de ser ‘reveladas’, mesmo 
que minimamente, para se conseguir explorar 

2 Ver Camera Profi les, 
p. 82.
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2. Os programas de edição de imagem eliminam 

a necessidade de se obter a melhor fotografia 

possível no terreno?

Como se constatará ao longo deste livro, as 
ferramentas de edição de imagem abordadas 
têm capacidades extraordinárias e, por vezes, 
inesperadas. Todavia, estas não devem ser vistas 
como uma forma de ‘resolver’ problemas, mas 
sim como um meio de ‘revelar’ o máximo potencial 
de uma imagem. Isto porque, quando se abdica 
de obter o melhor registo fotográfico possível no 
terreno, está-se a prescindir de conseguir a melhor 
imagem em pós-produção. De facto, os programas 
de edição, por muito avançados que sejam, 
trabalham com a informação registada, estando 
condicionados pelas opções que o fotógrafo tomou 
no terreno e por aquilo que a câmara registou, 
nomeadamente a luz disponível, o enquadramento, 
o motivo, a exposição, o formato do ficheiro de 
imagem, entre muitos outros aspectos3.

3. A edição de imagem e manipulação são 

sinónimos?

Não obstante o esforço que se possa fazer para 
tornar um conceito o mais claro e estanque 
possível, na prática as suas fronteiras são sempre 
permeáveis e existem áreas de indefinição, até 
porque o grau de subjectividade é sempre elevado 
– sobretudo em fotografia. É o que acontece 
com os termos ‘edição’ e ‘manipulação’. Ainda 
assim, num sentido lato, a edição de imagem 
concentra-se essencialmente nas técnicas 
fotográficas ditas tradicionais, mas fazendo uso 
das ferramentas digitais actualmente existentes. 
Já a manipulação envolve uma alteração 
extensiva e criativa do conteúdo original de 
uma fotografia. Novamente, sem que exista um 
claro determinismo, a maioria das ferramentas 
oferecidas pelo Lr e ACR estão vocacionadas para 
a edição de imagem e orientadas para o fluxo de 
trabalho típico de um fotógrafo, razão pela qual 
este livro terá como orientação essa mesma 
abordagem, sem deixar de apelar ao uso criativo 
das ferramentas. Será sempre o leitor a decidir até 
onde deve levar o esforço de pós-produção, não 
sendo papel do autor influenciá-lo.

3 Ver anexo 
Particularidades dos 
formatos RAW, JPEG 
e DNG, analisadas 
em função das 
especifi cidades da 
exposição digital, p. 351.
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Legenda: A pós-produção é uma componente fundamental do processo fotográfico, permitindo ajustar a exposição, as cores, a nitidez, entre outros 
aspectos essenciais para ‘revelar’ o máximo potencial de uma fotografia. Ainda assim, a edição digital de imagem nunca deverá substituir ou levar a 
menosprezar o trabalho fotográfico no terreno, razão pela qual essas duas vertentes surgirão interligadas ao longo do livro. De facto, por exemplo, esta 
fotografia beneficiou da técnica de pintura com luz para iluminar as rochas no primeiro plano e de uma longa exposição que evitasse o arrastamento das 
estrelas no céu, duas decisões técnicas efectuadas no terreno que lançaram as bases para um processo de edição de imagem bastante simples – ajuste 
selectivo do equilíbrio de brancos, aumento de nitidez, correcção de aberrações cromáticas e incremento subtil do contraste, apenas algumas das técnicas 
que serão desbravadas no decorrer dos vários capítulos.
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Adobe Photoshop Lightroom (Lr)  21
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Adobe Camera Raw (ACR)  33

Adobe Photoshop CS (Ps) 35

Os programas 
de edição de 
imagem

19

Machu Picchu, Peru

Canon EOS 5D Mark III
1/8 sec; f/16; ISO 100
Dist focal: 21 mm

Book_fotoedicao_v1.indb   19Book_fotoedicao_v1.indb   19 12/10/31   19:4612/10/31   19:46



Book_fotoedicao_v1.indb   38Book_fotoedicao_v1.indb   38 12/10/31   19:4612/10/31   19:46



39

Hongcun, China

Canon EOS 5D Mark II
147.0 sec; f/11; ISO 200
Dist focal: 17 mm

Importação 
de imagens 

Book_fotoedicao_v1.indb   39Book_fotoedicao_v1.indb   39 12/10/31   19:4612/10/31   19:46



Book_fotoedicao_v1.indb   50Book_fotoedicao_v1.indb   50 12/10/31   19:4712/10/31   19:47



Localização e organização das imagens 

(Catalog, Folders e Collections)  53

Modos de exibição das imagens 

(Grid, Loupe, Compare e Survey)  57

Categorização das imagens 

(Flags, Rating, Color Label)  61

Descrição das imagens 

(Metadados – EXIF, IPTC, Keywording) 64

Pesquisa de imagens 

(Filter e Find) 68

51

Ovar, Portugal

Canon EOS 5D Mark II
10.0 sec; f/11; ISO 200
Dist focal: 28 mm

Gestão das 
imagens 
importadas

Book_fotoedicao_v1.indb   51Book_fotoedicao_v1.indb   51 12/10/31   19:4712/10/31   19:47



Book_fotoedicao_v1.indb   70Book_fotoedicao_v1.indb   70 12/10/31   19:5612/10/31   19:56



Modos de processamento (Process)  73

Reenquadrar e alinhar a imagem (Crop e Straighten)  75

Perfis de ajuste da câmara fotográfica (Camera Profiles) 82

Ajuste do equilíbrio de brancos (White Balance) 84

Ajuste da exposição (Histogram, Clipping, Exposure, 

Contrast, Highlights, Shadows, Whites, Blacks e Tone Curve) 91

Ajuste das cores  153

(Saturation) 154, (Vibrance) 156, 

(Hue, Saturation, Luminance – HSL) 158

Ajuste da nitidez  173

(Sharpening) 175, (Sharpness) 190, (Clarity) 197

Redução do ruído digital  202

(Noise Reduction) 203, (Noise) 210

Correcção de elementos indesejados  212

(Spot Removal) 213

Correcção de problemas ópticos  219

(Lens corrections – Profile 221, Color 223, Manual 230), 

(Defringe) 228

Correcção do padrão Moiré  241

Correcção do efeito de olhos vermelhos 245

Preto-e-branco  248

(Saturation) 249, (Black & White e Grain) 255, 

(Split Toning) 261

Avaliação dos resultados  265

(Before/After) 265

Editar imagens no Adobe Photoshop CS  269

Xing Ping, China

Canon EOS 5D Mark II
1/25 sec; f/4.0; ISO 3200
Dist focal: 28 mm

71

Edição 
de imagem
O essencial

Book_fotoedicao_v1.indb   71Book_fotoedicao_v1.indb   71 12/10/31   19:5612/10/31   19:56



Book_fotoedicao_v1.indb   276Book_fotoedicao_v1.indb   276 12/10/31   20:0312/10/31   20:03



Histórico (History) 279

Instantâneos (Snapshots) 282

Predefi nições (Presets) 285

Importação de imagens com ajustes predefi nidos 289

Cópia virtual (Virtual copy) 292

Sincronização de ajustes (Synchronize) 296

Gravação de metadados para o fi cheiro de imagem 299

Optimizar e fazer cópias de segurança do catálogo 

(Optimize catalog e backup) 302

Envio de imagens por e-mail 304

277

Bali, Indonésia

Canon EOS 5D Mark II
0.4 sec; f/16; ISO 100
Dist focal: 88 mm

Recursos de 
produtividade

Book_fotoedicao_v1.indb   277Book_fotoedicao_v1.indb   277 12/10/31   20:0312/10/31   20:03



Book_fotoedicao_v1.indb   308Book_fotoedicao_v1.indb   308 12/10/31   20:0412/10/31   20:04



Exportação de imagens no Lr 311

Exportação de imagens no ACR através do Ps 322

309

Huangshan, China

Canon EOS 5D Mark II
1/125 sec; f/10; ISO 400
Dist focal: 22 mm

Exportação/
gravação das 
imagens

Book_fotoedicao_v1.indb   309Book_fotoedicao_v1.indb   309 12/10/31   20:0412/10/31   20:04



Book_fotoedicao_v1.indb   324Book_fotoedicao_v1.indb   324 12/10/31   20:0412/10/31   20:04



Exportação do catálogo 327

Importação do catálogo 330

325

Yangshuo, China

Canon EOS 5D Mark II
1/60 sec; f/4.0; ISO 1600
Dist focal: 32 mm

Importação e 
exportação do 
catálogo

Book_fotoedicao_v1.indb   325Book_fotoedicao_v1.indb   325 12/10/31   20:0412/10/31   20:04



Book_fotoedicao_v1.indb   334Book_fotoedicao_v1.indb   334 12/10/31   20:0412/10/31   20:04



335

Pequim, China

Canon EOS 5D Mark II
10.0 sec; f/10; ISO 200
Dist focal: 28 mm

Caso prático

Book_fotoedicao_v1.indb   335Book_fotoedicao_v1.indb   335 12/10/31   20:0412/10/31   20:04



Caso prático

No decorrer dos vários capítulos deste livro, 

ficou implícito que uma fotografia jamais exibirá 

o seu máximo potencial assim que se pressiona 

o botão disparador da câmara fotográfica, 

existindo questões técnicas, estéticas e 

criativas que podem ser trabalhadas na fase de 

pós-produção, a qual é uma extensão natural do 

processo fotográfico. 
Assim, uma vez abordados os principais ajustes, 

ferramentas e técnicas de edição de imagem, chega 
agora o momento de colocar os conhecimentos em 
prática. Para tal, irá usar-se uma fotografia como 
ponto de partida para exemplificar um possível fluxo 
de trabalho no módulo Develop do Lr (que seria 
equivalente no ACR), tendo em vista o melhoramento 
global da fotografia original.

Antes de iniciar o exemplo, importa ter em 
consideração que nem todas as fotografias exigem 
o uso das mesmas ferramentas ou a mesma 
intensidade nos ajustes aplicados – da mesma forma 
que, recorrendo a uma simples analogia, a confecção 
de um bom prato não implica o uso de todos os 
ingredientes à nossa disposição. Adicionalmente, 
tal como o acto de fotografar, a edição de imagem é 

um processo subjectivo, pelo que os passos adiante 
mencionados representam apenas uma sugestão do 
autor, entre muitas possíveis. 
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CASO PRÁTICO – EXEMPLO DO FLUXO DE TRABALHO FOTOGRÁFICO

2 Ver Importação de 
imagens, p. 39.

01. Já com o Lr aberto e com o módulo Library activado (assinalado a azul), o ficheiro de imagem deverá ser importado2. 
Para tal, bastará arrastar o ficheiro para a área de previsualização central do Lr (assinalado a verde) ou clicar no botão 
Import (assinalado a vermelho), fazendo abrir a janela de importação que se poderá ver no passo seguinte. No caso de se 
usar o ACR, bastaria abrir o ficheiro de imagem no Ps, passando imediatamente para o passo 03.
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02. Independentemente da forma escolhida para despoletar a importação da imagem, surgirá uma janela de definições 
relativa a este processo. Através dela será possível escolher a origem do ficheiro de imagem (assinalado a verde), o método 
de importação (neste caso, escolheu-se Copy, conforme assinalado a roxo, pois o ficheiro já se encontra no formato DNG), 
o destino da imagem importada (que fica ao critério do utilizador, conforme assinalado a azul), o modo de gestão do ficheiro 
e respectiva criação de previsualizações (File Handling, assinalado a laranja), o método de renomeação do ficheiro (File 
Renaming, assinalado a magenta), os ajustes e outros metadados a aplicar (Apply During Import, assinalado a castanho) 
e o método de organização por pastas no destino anteriormente escolhido (Destination, assinalado a ciano). Para iniciar a 
importação propriamente dita, momento em que o ficheiro de imagem será copiado e adicionado ao catálogo do Lr com a 
respectiva previsualização, resta clicar no botão Import (assinalado a vermelho). 

338 FOTOedição  Joel Santos

Book_fotoedicao_v1.indb   338Book_fotoedicao_v1.indb   338 12/10/31   20:0412/10/31   20:04



Os catorze passos que constituíram o caso 
prático aqui demonstrado são apenas uma amostra 
das possibilidades de edição de imagem mais 
correntes, mas que certamente marcarão uma 
considerável diferença na maioria das fotografias. 

De facto, como se referiu no início deste capítulo, 
as imagens nem sempre exigem que se faça uso de 
todas as ferramentas disponíveis no Lr ou ACR, o 

que se confirmou com esta fotografia. Por exemplo, 
não se mostrou necessário qualquer ajuste ao nível 
da redução de ruído24 e, por opção criativa, não se 
enveredou pelo uso de ferramentas como a Black 
& White25 ou Split Toning26. No entanto, o leitor está 
convidado a testar outras ferramentas e outros 
ajustes, chegando a um resultado que seja mais do 
seu agrado.

24 Ver Redução de ruído 
(Noise Reduction), 
p. 203.
25 Ver Preto-e-branco 
(Black & White) e Grão 
(Grain), p. 255.
26 Ver Preto-e-branco 
(Black & White) e 
Tonalização Dividida 
(Split Toning), p. 261. 

Legenda: Algumas sugestões adicionais para edição da imagem usada no caso prático.
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Particularidades dos formatos RAW, JPEG e DNG, 

analisadas em função das especificidades da 

exposição digital 352
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Bali, Indonésia

Canon EOS 5D Mark II
1/60 sec; f/5.6; ISO 800
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FOTOedição
Joel Santos

O GUIA ESSENCIAL DE PÓS-PRODUÇÃO COM 
PHOTOSHOP LIGHTROOM E ADOBE CAMERA RAW

EDIÇÃO DE IMAGEM

Explore todas as ferramentas de edição geral 
ou localizada do seu programa de eleição, 
entre eles o Photoshop Lightroom e o Adobe 
Camera RAW. Ajuste a exposição, as cores, 
os problemas ópticos, o ruído digital e a 
nitidez, entre muitos outros aspectos que 
irão melhorar, substancialmente, os seus 
resultados fotográfi cos.

MELHOR FOTÓGRAFO

Fotografar e editar imagens são duas fases 
indissociáveis do fl uxo fotográfi co. Assim, 
mais do que um mero livro técnico, esta obra 
pretende ajudá-lo a ser melhor fotógrafo à 
frente do computador e, também, no terreno.

DICAS

Conte com uma vasta colecção de dicas de 
edição e fotográfi cas, reunindo sugestões, 
técnicas e estratégias de trabalho que irão 
fazer a diferença. Paralelamente, saiba como 
evolui um histograma à medida que edita uma 
imagem e ganhe uma compreensão perfeita 
da exposição digital.

OBRA DE REFERÊNCIA

Os temas são abordados de uma forma 
progressiva e convenientemente organizada, 
recorrendo a uma linguagem intuitiva 
e rica em conhecimento. Como tal, 
independentemente da experiência do leitor, 
este livro é uma referência incontornável para 
todos os apaixonados por fotografi a.

CASOS PRÁTICOS

Os exemplos baseiam-se em situações 
reais e com as quais o leitor se identifi cará, 
desbravando também novas possibilidades e 
oportunidades criativas. Adicionalmente, será 
disponibilizada uma imagem, gratuitamente, 
para que possa reforçar a sua aprendizagem 
no desenvolvimento de um caso prático.

ESTA OBRA DE REFERÊNCIA FORNECE AO LEITOR O 
CONHECIMENTO ESSENCIAL PARA QUE POSSA EXTRAIR 
O MÁXIMO POTENCIAL DAS SUAS IMAGENS NA FASE DE 
PÓS-PRODUÇÃO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO SEU FLUXO 
DE TRABALHO E POTENCIANDO A SUA CRIATIVIDADE.

GUIA ESSENCIAL COM CENTENAS 

DE TÉCNICAS, DICAS, EXEMPLOS E 

CASOS PRÁTICOS ESTIMULANTES 

PARA EDIÇÃO DIGITAL DE IMAGEM 

PORQUE UMA FOTOGRAFIA JAMAIS 

ESTARÁ TERMINADA QUANDO O 

BOTÃO DO OBTURADOR É PREMIDO. 

Do autor do livro best seller, FOTOgrafi a 

– Luz, Exposição, Composição e 

Equipamento, esta obra é indispensável 
para quem deseja explorar o máximo 
potencial das suas fotografi as, melhorando 
decisivamente as suas competências 
fotográfi cas em frente ao computador e, 
também, no terreno. 

Com vasta experiência como fotógrafo 
profi ssional, formador e autor, Joel 
Santos recorre a uma linguagem intuitiva 
e rica em conhecimento para abordar 
temas como a exposição digital, o ajuste 
das cores, a correcção de problemas 
ópticos, o aumento da nitidez, a redução 
de ruído, entre muitos outros aspectos 
fotografi camente relevantes. 

 Esta obra conta com exemplos reais 
do fl uxo de trabalho fotográfi co 
digital, organizados de um modo 
lógico e progressivo, para que possa 
retirar o máximo partido deste livro, 
independentemente do seu nível de 
conhecimentos. Revela-lhe, também, um 
entusiasmante mundo de oportunidades 
criativas, onde as imagens, o design e o 
conteúdo escrito se apresentam de uma 
forma estimulante a cada nova página.

Em suma, o FOTOedição é uma 
ferramenta fundamental na sua colecção 
e percurso fotográfi cos, aumentando 
signifi cativamente o risco de fi car ainda 
mais apaixonado por fotografi a!

JOEL SANTOS nasceu em 1978, sendo licenciado e mestre em 
Economia. A paixão pela fotografi a desperta em 2003, com génese na 
macrofotografi a a água e na fotografi a de paisagem natural. Em 2004 
ruma a Timor-Leste como docente da Universidade de Economia – uma 
experiência de três anos que impulsionaria a sua apetência pelo retrato 
espontâneo e pela reportagem de vida quotidiana.

Em 2005 inicia a sua ligação ao mundo editorial, através da revista 
FotoDigital, sendo que, em 2007, após o seu regresso a Portugal, assume, 
durante três anos, a direcção da revista O mundo da Fotografi a Digital. 
Em 2009, durante praticamente um ano, acumula o cargo anterior com 
o de coordenação editorial de todas as publicações de tecnologia da 
Goody. Desde 2010 é colunista regular da revista Visão Vida & Viagens e, 
ocasionalmente, da revista Visão, publicando crónicas e fotografi as. Nos 
últimos nove anos, entre publicações nacionais e estrangeiras, editou 
centenas de artigos e imagens, protagonizando mais de três dezenas de 
capas e artigos centrais.

Em 2007 escreve o livro Fotografi a Digital com Adobe Photoshop 

Lightroom, em 2010 o livro best seller Fotografi a: Luz, Exposição, 

Composição, Equipamento e Dicas para Fotografar em 

Portugal, em 2011 o livro India – A Cor do Contraste / The Color of 

Contrast, e, em 2012, o livro FOTOpad (todos publicados pela editora 
Centro Atlântico).

Actualmente, com a agência de viagens Papa-Léguas e com a 
comunidade Retina, lidera viagens e workshops fotográfi cos em Portugal 
e por todo o mundo, aliando a vasta experiência como viajante ao gosto 
por comunicar e formar.

Em Junho de 2012, ao abrigo do Ambassador Programme da Canon, é 
nomeado Canon Explorer, assumindo o papel de embaixador da Canon 
Europa ao nível da fotografi a de Viagem, Natureza e Retrato.

Os seus trabalhos foram distinguidos com alguns dos mais prestigiados 
galardões nacionais e internacionais de fotografi a. Participou em 
múltiplas exposições em Portugal e no estrangeiro.

Como fotógrafo profi ssional, é representado pela Aurora Photos, 
que também distribui os seus trabalhos na Getty Images e Corbis, 
sendo as suas imagens usadas à escala global por empresas como a 
Canon Europa, Samsung, IKEA, organizações de turismo, agências de 
publicidade e companhias de aviação, entre outras. Mostra os seus 
trabalhos em www.joelsantos.net
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