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 organizar e catalogar as suas imagens

  controlar a exposição, saturação,  
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 criar slideshows e galerias na web

 imprimir eficazmente os seus trabalhos
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Uma fotografia jamais estará acabada no momento 
em que se pressiona o botão disparador da máquina. 
Isto é tanto verdade hoje, como o era no dia em que a 
fotografia nasceu. De facto, desde o instante em que a 
imagem fica registada no cartão de memória, até à al-
tura em que é exibida vai um longo e apaixonante cami-
nho. Este livro trata desse percurso e de uma das mais 
fantásticas ferramentas para o percorrer: o Adobe® 
Photoshop® Lightroom™.

Uma das vantagens do Lightroom, como abreviadamen-
te lhe chamaremos a partir de agora, é a forma intuitiva 
com que este segue e impulsiona os passos habituais 
do fluxo de trabalho digital de qualquer fotógrafo – seja 
ele amador ou profissional. Por essa mesma razão, a 
estrutura do livro seguirá a organização interna do pro-
grama, evitando transformá-lo num labirinto complexo 
e seguindo uma ordem de trabalho lógica. 

Assim, serão abordados os aspectos vitais para que 
o leitor extraia o máximo deste programa e, conse-
quentemente, das suas imagens. Sempre que se jus-
tifique, serão incluídas algumas dicas, conselhos ba-
seados na experiência pessoal do autor que tentarão 
ajudá-lo a melhorar a eficiência e a qualidade do seu 
trabalho. Pode, também, encontrar um extenso caso 
prático, o qual levará o leitor a interagir com este livro. 
Adicionalmente, no anexo presente no final do livro, en-
contrará uma compilação dos atalhos de teclado usa-
dos no Lightroom, uma peça vital para aumentar a sua 
produtividade.

Em suma, mais do que uma lista exaustiva das funcio-
nalidades do Lightroom, pretende-se que este livro tam-
bém seja um compêndio de técnica fotográfica. Será, 
em última análise, uma obra escrita com o claro intui-
to de alimentar a sua paixão pela fotografia. É um livro 
dedicado às suas imagens, que, tal como o leitor, são 
sempre únicas e especiais. Desfrute-o!

introDução
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Compreensão  
e configuração  
da interface do Lightroom

antes de avançarmos para a descri-
ção mais detalhada das funcionali-
dades do Lightroom, importa cons-

truir algumas noções gerais sobre os seus 
diferentes módulos de trabalho e particu-
laridades da sua interface.





21

Importar imagens  
para o Lightroom

t oda a experiência de trabalho com 
o Adobe Lightroom começa no mo-
mento em que transfere as imagens 

para o seu interior, ou seja, quando impor-
ta as imagens. Tipicamente, as imagens po-
dem ser importadas de dois locais distintos: 
do seu disco rígido ou do seu cartão de me-
mória (utilizando a máquina fotográfica ou 
um leitor de cartões). 

Por mais banal que esta fase possa pare-
cer, existem diversos aspectos ligados à or-
ganização de imagens que podem simplifi-
car, de forma considerável, o seu fluxo de 
trabalho futuro. Deste modo, vamos anali-
sar, passo-a-passo, como pode tirar parti-
do da poderosa ferramenta de importação 
de imagens existente no Lightroom.
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omódulo Library (Ctrl+Alt+1)19 é o 
primeiro dos cinco módulos exis-
tentes no Lightroom, sendo este 

que lhe dará as boas vindas quando correr 
o programa pela primeira vez. 

uma vez importadas as imagens para o in-
terior do Lightroom (processo abordado no 
Capítulo 2 deste livro) será neste módulo 
que poderá visualizar, classificar, organizar, 
seleccionar e catalogar as suas imagens. 
Neste capítulo abordaremos estes últimos 
processos, desvendando as principais e mais 
potentes funcionalidades oferecidas pelo 
Lightroom neste âmbito. 

19  Alternativamente, poderá utilizar a tecla G  
para aceder ao módulo Library, ficando 
imediatamente no modo Grid View.

Módulo Library
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Módulo Develop

omódulo Develop (Ctrl+Alt+2) será, 
para muitos, a razão de ser do Li-
ghtroom. Não é para menos, pois 

é aqui que se concentra grande parte do  
interesse deste programa e onde finalmente 
se pode começar a extrair o máximo po-
tencial das imagens. Dominar as potentes 
ferramentas deste módulo implica algu-
ma dedicação, mas rapidamente todos os 
processos tornar-se-ão intuitivos e, até, 
estimulantes.
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Módulo Slideshow

opropósito de passar horas a esco-
lher e a editar as nossas imagens é 
para que, em princípio, as possamos 

exibir em todo o seu esplendor e dividir essa 
experiência com terceiros.

Uma das formas mais eficazes de o fazer é 
construindo um diaporama, que poderá de-
senvolver, no Lightroom, através do módulo 
Slideshow (Ctrl+Alt+3).
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Módulo Print

alguns dirão que uma das facetas ne-
gativas da fotografia digital é que esta 
diminuiu a necessidade de imprimir 

os instantâneos registados. No entanto, a 
verdade é que nada bate a magia do papel e 
o gosto de ver uma imagem a brilhar entre 
as nossas mãos.

O módulo Print (Ctrl+Alt+4) permite preci-
samente a passagem do mundo digital para 
o mundo físico, dando vida às suas imagens 
através da impressão.
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Módulo Web

actualmente, a forma mais eficaz de 
exibição e divulgação de fotografias 
à escala mundial é através da cria-

ção de sítios Web. Através do módulo Web 
(Ctrl+Alt+5), o Lightroom oferece a possibi-
lidade de, sem grandes complicações, criar 
portfolios virtuais atraentes e funcionais, os 
quais poderá colocar na Internet.
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Lightroom e o Photoshop

conforme foi mencionado no início do 
livro150, e como tem ficado implícito 
ao longo dos vários capítulos, o Li-

ghtroom não tem a pretensão de substituir 
o Photoshop151 (e vice-versa). São progra-
mas de indiscutível utilidade para o fluxo 
de trabalho de um fotógrafo digital sério e 
exigente, mas possuem naturezas perfei-
tamente diferentes – embora altamente 
complementares. 

Vejamos no que é que o Photoshop lhe 
pode ser útil e como o usar em sintonia com 
o Lightroom.

150 Ver, na Introdução, ponto II.
151  Para simplificar, vai chamar-se Photoshop a qualquer 

versão do Adobe Photoshop (CS, CS2 ou CS3).  
O Lightroom, cujo nome completo é Adobe 
Photoshop Lightroom, partilha a designação 
“Photoshop”, mas não é, obviamente, o mesmo 
programa ou sequer uma versão daquele. 





1��

Caso Prático

como foi referido na introdução do livro, 
uma fotografia jamais estará pronta 
quando se pressiona o botão disparador, 

sendo que a edição digital é um passo natural na 
arte fotográfica. Se antes esse processo estava 
afastado do fotógrafo, hoje ele está plenamente 
nas suas mãos, nomeadamente através da fo-
tografia digital e do Lightroom.

Para reforçar essa ordem de ideias, este capí-
tulo pretende dar-lhe a oportunidade de colocar 
em prática alguns dos conhecimentos adqui-
ridos sobre o módulo Develop. Para que haja 
uma sintonia perfeita entre o que vai ser pro-
posto e aquilo que o leitor faz no seu Lightroom, 
importa que se trabalhe sobre uma mesma 
imagem. Assim, se enviar162 um mail para  
fotografia@centroatlantico.pt, o Centro Atlân-
tico enviar-lhe-á um ficheiro com uma imagem, 
a qual deverá utilizar para levar a cabo o pas-
so-a-passo proposto mais adiante. 

162  O leitor consente, de forma expressa, a incorporação e o 
tratamento dos seus dados nos ficheiros automatizados 
da responsabilidade do Centro Atlântico,para os fins 
comerciais e operativos do mesmo. O leitor fica igualmente 
informado sobre a possibilidade de exercer os direitos de 
acesso, rectificação e cancelamento dos seus dados nos 
termos estabelecidos na legislação vigente, junto do Centro 
Atlântico, por qualquer meio escrito.
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Obra de referência, em língua portuguesa, sobre Fotografia Digital e o software Photoshop 
Lightroom da Adobe, repleta de exemplos práticos e com centenas de imagens que inspirarão 
o leitor a transformar os seus métodos de trabalho e a extrair o máximo impacto das suas 
fotografias.

Escrita por um reputado fotógrafo profissional − já com múltiplos prémios nacionais  
e internacionais no seu curriculum − que conhece bem as necessidades dos fotógrafos, 
amadores ou profissionais, na organização, edição e apresentação das suas imagens.

Com muitos e apelativos exemplos − resultado do trabalho fotográfico do autor em diversos 
continentes −, o livro revela as principais ferramentas e técnicas do Adobe Photoshop 
Lightroom bem como dezenas de segredos e truques que o leitor poderá repetir com esta 
aplicação da nova geração de software desenhada especificamente para trabalhos fotográficos.

É, por esses motivos, uma obra indispensável para integrar esta nova aplicação revolucionária 
da Adobe no seu fluxo de trabalho, ajudando o leitor a criar as mais fantásticas imagens.
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