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 Dicas técnicas

Por livia capeli

Sem precisar 
de programa 
de edição ou 
filtros caros, 
aprenda como 
usar materiais 
de baixo custo 
para deixar suas 
imagens mais 
criativas

N o passado, antes dos filtros e 
dos plugins e presets de pro-
gramas de edição, a única ma-
neira de criar efeitos em fotos 
era apenas usando uma inter-
ferência na lente. Para reviver 

a época do filme, selecionamos cinco 
truques bem fáceis para efeitos a par-
tir de objetos simples e baratos. 

Muitos fotógrafos veteranos co-
nhecem os macetes e sabem que eles 
podem ser bem aproveitados, inclusi-
ve divertidos, por quem gosta de ou-
sar e fugir do lugar-comum em en-

saios de moda, gestantes, família, re-
tratos de crianças e fotos de objetos 
em geral.

De plásticos a tecidos comuns, va-
le lançar mão de tudo que dê para criar 
distorções de foco, alteração nas cores e 
contrastes inesperados. Os objetos usa-
dos aqui podem ser encontrados em ca-
sa, em papelarias, lojas de armarinhos 
ou de tecidos. Um singelo papel celofane 
à frente da lente, por exemplo, pode criar 
algo inusitado, mais interessante que a 
aplicação de um filtro via computador. 
Inspire-se nas dicas e solte a criatividade. 

criar efeitos de filme
cinco truques siMPles Para
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É possível ter um 
efeito semelhante 

à lente lensbaby  
usando um simples 

plástico fosco 
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Ficha tÉcnica

:: Câmera: Canon EOS 6D
:: Objetiva: Canon 50 mm f/2.5
:: Exposição: Abertura f/2.5, velocidade 
1/800s e ISO 800

esFuMaçaDo coM 
tule MetalizaDo

O tule 
metalizado ou 

tela dourada 
tem custo médio 

de R$ 4,50 o 
corte de 30 cm

Making of

e m uma loja de tecidos você pode en-
contrar uma infinidade de “filtros” di-

ferentes para conseguir efeitos de clima 
lúdico e enevoado. Algumas dessas lojas 
costumam comercializar o mínimo de 30 
cm de tecido –  o suficiente, pois será usa-
do apenas um pedaço pequeno. O corte  
mínimo pode variar entre R$ 2 e R$ 20, de-
pendendo da nobreza do pano escolhido. 

Aqui o escolhido foi o tule metalizado, 
conhecido também como tela dourada, 
usado em decoração. Ele gera um efei-
to esfumaçado nas bordas da imagem e 
acrescenta um tom dourado. Vale lem-
brar que esse tipo de difusor deve ser es-
colhido pelo seu grau de transparência. 

Fazer esses efeitos serve também pa-
ra você treinar o uso do foco e da exposi-
ção no modo manual – coisa também da 
era do filme. O autofoco não funciona bem 
quando se coloca algo diante da lente e a 
leitura de luz fica mais difícil. Portanto, fa-
ça tudo no manual e, além de usar a criati-
vidade, exercite sua técnica.   
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 Dicas técnicas

Ficha tÉcnica

:: Câmera: Canon EOS 6D 
:: Objetiva: Canon 50 mm f/2.5
:: Exposição: Abertura f/2.5, 
velocidade 1/250s e ISO 1.000 

interFerência na luz coM renDa iMPortaDa

a  renda importada tem a trama 
bem aberta e pode ser encon-

trada em diversos tons, o que agre-
ga um difusor colorido a suas fotos. 
Contudo, tudo vai depender da pro-
posta do trabalho. Se sua ideia é adi-
cionar o efeito de forma mais neu-
tra, trabalhe com o branco.

a renda 
importada (R$ 10 
o corte de 30 cm) 
possibilita efeito 

esfumado colorido

Making of

Caso o objetivo seja ter sua-
ves bordas coloridas esfumaçadas, 
além da renda importada (a melhor 
opção), o tule ou voal colorido tam-
bém são boas alternativas. 

Para um bom resultado, o pulo 
do gato consiste em colocar o teci-
do apenas numa parte da objetiva e ir 

mudando a posição conforme for fo-
tografando para avaliar em que pon-
to o efeito ficou melhor. As cores tam-
bém podem ser alternadas.  
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Ficha tÉcnica

:: Câmera: Canon EOS 6D 
:: Objetiva: Canon 50 mm f/2.5
:: Exposição: Abertura w.5, velocidade 
1/250s e ISO 1.600

eFeito velaDo 
coM teciDo azul

O btenha um efeito nebuloso e azu-
lado ou esverdeado com um teci-

do chamado de organza íris azul. Ele é 
acetinado e com brilho bem aparente, 
mudando de tonalidade conforme a in-
cidência da luz. Além do azul e do ver-
de, proporciona também passagens de 
tons de rosa na imagem. 

Vale deixar o tecido interferir em 
apenas um ponto da lente, afastando-
o e aproximando-o da objetiva. Pode-
se ainda desfiar as pontas do tecido e 
deixar os fios caírem sobre a lente para  
criar outro tipo de efeito. 

Outra variante do tecido é a organza 
rainbow, que tem as tonalidades com-
patíveis com as do arco-íris. O mesmo 
efeito também pode ser obtido com pa-
pel celofane nacarado amassado.

O efeito provocado por esse teci-
do lembra o de um filme negativo co-
lorido velado, quando a entrada de luz 
marcava a emulsão – o que podia ocor-
rer também com filme vencido. Hoje se 
faz isso facilmente via software, mas o 
resultado feito com a organza é muito 
mais chamativo e improvável.  

a organza 
íris azul é 

encontrada 
em lojas de 

tecido por  
R$ 12 o 

pedaço de  
30 cm
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 Dicas técnicas

Ficha tÉcnica

:: Câmera: Canon EOS 6D 
:: Objetiva: Canon 50 mm f/2.5
:: Exposição: Abertura f/2.5, 
velocidade 1/160s e ISO 1.600   

resultaDo Poético coM Plástico Fosco

S e você tiver em casa pinos de 
DVD virgem, não precisará ir 

muito longe para obter um efei-
to de desfoque seletivo semelhan-
te ao que se obtém com uma lente 
Lensbaby de báscula manual. Vas-
culhando a embalagem, encontra-

plástico fosco 
protetor de 

pino de DvD: 
efeito blur  

Making of

rá vários tipos de plásticos prote-
tores: do rígido transparente ao 
preto denso. O escolhido aqui é um 
tipo de fosco e molinho, bem sim-
ples, mas que gera um desfoque 
muito atraente em parte da foto. 

Procure usar o plástico cobrin-

do apenas uma parte da objetiva, 
afastando ou aproximando a lente. 
A experiência poderá gerar uma 
imagem com foco nítido em um 
único ponto e todo o resto do qua-
dro tomando por uma espécie de 
efeito blur. 
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Ficha tÉcnica

:: Câmera: Canon EOS 6D 
:: Objetiva: Canon 50 mm f/2.5
:: Exposição: Abertura f/2.5, velocidade 
1/800s e ISO 800   

Plástico rígiDo e 
cliMa De sonho

O utro item encontrado nos pinos de 
DVD é o plástico transparente rígi-

do. O efeito é semelhante ao anterior, 
gerando um ponto no enquadramen-
to bem desfocado, porém menos den-
so em relação ao anterior.

Um ponto mais a favor desse difu-
sor improvisado é que você pode pin-
tá-lo com caneta hidrocor colorida ou 
desgastar suas bordas com uma li-
xa. Ele combina com imagens que têm 
uma visão mais poética ou lúdica, po-
dendo ser usado em retratos de noivas 
ou crianças, por exemplo. 

Lembre-se de que todos esses difu-
sores sofrem a influência da luz ambien-
te, da abertura do diafragma, do modo 
como eles são posicionados diante da ob-
jetiva e da distância até o modelo. 

Dica: dá para 
pintar ou rabiscar 

o plástico rígido 
dos pinos de DvD

Making of
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SERVIçO 
a casa da Don’anna, fica na rua 

guaianases, 1.149, campos elíseos, em são 
Paulo, e loca o espaço para fotos mediante 
reserva e pelo valor de r$ 3 mil a diária.  
Para informações: (11) 99233-9343. 

AgRADECIMEntO 
ao Brechó Minha avó tinha (figurino):  
tel.: (11) 3865-1759 - http://bit.ly/2fltqah;  
e à modelo amanda herdeiro: 
http://bit.ly/2tgkhcy. 


