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Adobe Photoshop é um software editor de imagens desenvolvido pela 
Adobe. 

Neste curso você aprenderá a organizar corretamente a posição de 
uma imagem, através da linha e conhecerá também ajustes, filtros e 
projetos com animações através do recurso Linha do tempo. 
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01 - A Linha do Horizonte 

● Ativando A Exibição Das Réguas 
● Para abrir o programa Photoshop, tecle a tecla Windows ou 

Winkey, digite: photoshop e clique sobre a opção indicada: 

 

● Use o menu Arquivo e a opção Novo, ajuste as dimensões da sua 
folha e clique sobre o botão Criar para iniciar uma edição. 

● Para ativar as réguas no programa Photoshop CC é preciso usar o 
atalho: 

 

● Outra maneira de se abrir as réguas é através do menu Visualizar 
e a opção Réguas 

 

● Com auxílio das réguas é possível criar linhas guias, onde basta 
clicar em cima de alguma das réguas disponíveis na horizontal ou 
na vertical e mantendo o clique arrastar para a direção da folha. 

 

● O uso da linha guia é importante para criar bordas em uma folha 
com medidas de deslocamento específicas, criar formas alinhadas, 
e até mesmo identificar a linha do horizonte de uma fotografia 
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● Ferramenta Corte 
A sua esquerda na barra de ferramentas é possível localizar a 

ferramenta Corte:  

● Além da função de remover bordas em linhas retas usando as alças 
de seleção, a ferramenta Corte permite também um corte baseado 
numa rotação, onde a imagem é girada e ao mesmo tempo 
cortada. 

● Posicione o mouse sobre a ponta de uma imagem, assim: 

 

● Clique neste ponto, mantenha o clique e arraste para baixo para 
criar a rotação e o corte da imagem 

 

● Esse recurso é bastante usado para posicionar a linha do horizonte 
de uma imagem corretamente, pois ao girar o corte a imagem será 
girada e você poderá deixá-la alinhada na tela.  

● É recomendado sempre deixar uma linha guia e depois usar esse 
recurso, assim você poderá ver com mais clareza a linha do 
horizonte. 



Photoshop CC - Fotografia 9 

 

● Para confirmar a edição do corte, use o botão:  

● Preenchimento Sensível ao Conteúdo 

● Ative a ferramenta Letreiro Retângular  

● Crie uma seleção na imagem, assim: 

 

● Clique sobre o menu Editar e a opção Preencher... 

● Deverá ser aberta a janela “Preencher” 

● A janela também pode ser aberta, usando o atalho: Shift+F5 

● Para preencher o trecho transparênte exibido na imagem acima, é 
importante usar a opção “Sensível a conteúdo”: 

 

● Deixe a opção Adaptação de Cor ativa:  

● Ajuste o restante das informações assim: 
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● Clique no botão OK para confirmar 

● O Photoshop irá criar um preenchimento na área com base nos 
pixels próximos ao local selecionado. 

● Esse será o resultado: 

 

 

02 - Ferramenta Laço Poligonal 

● Restaurando Área de Trabalho Essenciais 
● Existem diversas áreas de trabalho no Photoshop, durante o curso 

usaremos apenas a área de trabalho “Esseciais” pois apresenta 
uma facilidade maior para localização de recursos que será usado 
neste curso. Porém, em sua carreira profissional, é importante que 
você teste outras das áreas e confirme qual será melhor para uso 
em diferentes situações. 

● Ao usar ferramentas e janelas dessa área de trabalho ela poderá 
ficar “bagunçada” e então em alguns momentos do curso, será 
redefinino o seu modo para que tudo volte, se restaure em seu 
lugar. 

● Para restaurar a área de trabalho essenciais, clique nos locais 
indicados: 
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● Ao redefinir a área de trabalho ela pode ocupar um grande espaço 
em sua tela, principalmente se o seu monitor for pequeno. Então 
se você achar necessário use a opção “Contrair a ícones” na qual 
irá retrair a janela, liberando mais espaço em sua tela 

 

● Laço Poligonal 
● Para ativar a ferramenta Laço Poligonal, clique sobre ela no canto 

esquerdo do programa:  

● A ferramenta funciona com cliques simples, então basta clicar num 
ponto inicial e com cliques simples ir contornando todo o trecho 
em que deseja selecionar. É importante que o último clique seja 
ligado ao primeiro clique.  

● Após selecionar algum trecho na foto é possível aplicar um filtro, 
efeito, ajuste ou preenchimento apenas no trecho selecionado. 
Isolando o restante da imagem. 

● É possível também selecionar dois ou mais trechos com a 
ferramenta na mesma imagem, para isso, basta usar essa opção 

da ferramenta:  

● Após aplicar a edição dentro da seleção, basta teclar Ctrl+D para 
remover a seleção. 
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● Modo de Mesclagem 
● O modo de mesclagem é uma opção que pode ser aplicada sobre 

uma camada qualquer, para aplicar o modo de mesclagem basta 
que a camada esteja selecionada e então você poderá escolher 
entre as diversas opções de mesclagem neste campo: 

 

● Cada modo de mesclagem apresenta um efeito diferente, para 
que ele funcione corretamente é importante que sempre se tenha 
uma segunda camada, na qual irá aplicar o efeito sobre a camada 
original, exemplo: 

 

● Também é possível controlar a densidade em que o efeito do modo 
de mesclagem é aplicado controlando a Opacidade da camada, 
basta ajustar o valor em % neste campo: 
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03 - Ferramenta Caneta 

● Ferramenta Caneta 
● A Ferramenta Caneta é capaz de criar seleções em linhas retas ou 

curvas, ideal para contornar formas em uma imagem e remover 
fundos com diferentes transições 

● Para ativar a ferramenta Caneta, clique no local:  

● Para selecionar pontos com a ferramenta, basta clicar na imagem 
desejada  que a linha de seleção será criada entre um ponto e 
outro. 

● Se você errar alguma aplicação, poderá teclar Ctrl+Alt+Z para 
desfazer 

● A maneira correta de se criar seleções é sempre preservando o 
limite real da imagem, aplicando a seleção sempre um pouco 
abaixo desse limite, por exemplo: 

 

● Ao se criar uma seleção com a ferramenta Caneta, é importante 
sempre unir o ponto iniciar da seleção com o ponto final, assim 
será possível Criar uma seleção final. 

● Essa seleção final pode ser criada, usando o botão direito do mouse 
e a opção “Criar seleção”: 
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● Transição 
● Um fator importante para a remoção da parte de uma imagem é a 

percepção do que será removido e a transição que essa imagem 
terá com o que não será removido 

● Entenda melhor o que é o processo de transição... No trecho 
indicado temos uma transição entre o chão e o mar, a transição 
nada mais é do que a passagem de um elemento para outro 

 

● Existem dois tipos de transição, a transição suave e a transição 
grosseira ou dura, vamos conferir os dois tipos de transição 
nesta imagem 
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● Uma transição suave é uma transição mais desfocada, entre um 
ponto e outro como neste exemplo:  

 

● Uma transição dura ou grosseira é uma transição mais nítida, 
entre um ponto e outro, perceba a diferença: 

 

● Para facilitar a identificação de uma transição é importante sempre 
variar os níveis de zoom na visualização da imagem, assim você 
poderá aproximar pontos e entender melhor.  

● Ao criar uma seleção, entendendo o processo de transição é 
recomendado usar valores baixos como 0,5 ou 1 no Raio de 
Difusção para transições mais duras e entre 2 à 3 para transições 
mais suaves. Na verdade vai depender bastante da sua imagem, 
se a transição for bastante desfocada por exemplo você poderá 
usar até níveis mais altos. 
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● Após criar a seleção e remover o conteúdo selecionado, basta 
teclar Ctrl+D para retirar a seleção da imagem. 

● Selecionar Inverso 
● Após criar uma seleção seja com a ferramenta Caneta ou seja com 

a ferramenta Laço Poligonal é possível inverter a seleção atual, 
para isto basta que a ferramenta Laço Poligonal esteja ativa e que 
seja clicado com o botão direito do mouse sobre a seleção, assim 
será exibido novas opções, nas quais entre elas possuí a opção 
“Selecionar Inverso” 

 

 

04 - Ajuste de Cenário e de Recorte 

● Ferramenta Retângulo 

● Ative a ferramenta Retângulo  

● Para criar um retângulo no projeto é possível fazer de duas 
maneiras, a primeira é clicando num ponto, mantendo o clique e 
arrastar para uma direção oposta criando um retângulo de forma 
livre, com valores aleatórios. 

 

● A segunda maneira é dando um clique simples sobre a folha, na 
qual abrirá a janela “Criar retângulo”, nesta janela é possível 
ajustar a largura e altura da forma criada de maneiras específicias.  
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● Clicando em OK a forma será criada. 

 

● Ajustes 
● A maior parte dos ajustes do Photoshop é localizada no menu 

“Imagem”, na opção “Ajustes” e escolhendo o ajuste desejado.  

● Existe uma lista bem grande de ajustes presentes no programa, 
alguns mais usados são: 

o Brilho/Contraste 

o Níveis 

o Curvas 

o Exposição 

o Vibratibilidade 

o Matiz/Saturação e outros 

● Cada ajuste possuí dados ajustáveis de configurações e cada um 
funciona de uma maneira ao ser aplicado numa imagem 

● O ajuste Exposição por exemplo, tem a função de remover a luz 
da imagem, veja uma imagem original no exemplo abaixo, e ao 
lado dela algumas configurações da janela Exposição. 

● Exp: 

 

● Após aplicar estes valores a imagem fica assim: 
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05 - Ajuste de Cor com Laço Poligonal 

● Matiz/Saturação 
● O ajuste Matiz/Saturação é localizado no menu Imagem, Ajustes e 

Matiz/Saturação 

● O ajuste também pode ser aberto usando o atalho: 

 

● Através da ferramenta é possível selecionar tons específicos em 
que você deseja realçar ou reduzir sua saturação. Além de conter 

uma opção de conta-gotas  que permite coletar o tom 
desejado para o realce ou redução da saturação. 

● Aplicando o ajuste Matiz/Saturação toda a imagem irá receber o 
ajuste que você configurar, a menos que você selecione o trecho 
desejado usando ferramenta de seleções e então aplique o ajuste, 
assim o ajuste será aplicado apenas sobre a seleção. 

06 - Intervalo de Cores 

● Intervalo de Cores 
● A janela Intervalo de cores é aberta através do menu Selecionar a 

opção Intervalo de cores 

 

● Usando a opção Conta-gotas  você poderá dar cliques 
sobre tons da imagem em que você deseja selecionar, como por 
exemplo numa imagem com uma floresta de fundo, você deverá 
clicar sobre vários tons de verde para que a floresta seja o máximo 
selecionada possível.  
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● Ao ir aplicando o Conta-gotas o painel presente na janela irá 
demonstrar os trechos selecionados. Todos trechos em branco 
representam a seleção e os trechos em preto as partes não 
selecionadas 

● Exp: 

 

● A janela também oferece um regulador de grau da seleção, onde 
você pode acelerar o processo de seleção aumentando o valor 
presente na caixa: 

 

● Ferramenta Degradê 

● Localize e clique sobre a ferramenta Degradê  

Para escolher um estilo de preenchimento gradiente predefinido ou 
editar um estilo novo, basta clicar sobre o local indicado: 

 

● Escolha o estilo: 
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● Clique no botão OK 

● Para aplicar o efeito na imagem basta clicar sobre um ponto de 
partida e mantendo o clique arrastar para o lado oposto 

 

● Fica assim:  

● Selecione a camada acima da foto original e altere o seu modo de 
mesclagem para Divisão 
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● Fica assim:  

07 - Entendendo as Máscaras 

● Entendendo as Máscaras 
● Máscaras de camada são como películas colocadas entre a sua 

imagem original, que te proporcionam melhor controle na hora de 
aplicar um efeito, ou de esconder um determinado trecho da sua 
imagem 

● Camada de Preenchimento ou de Ajuste 
● Para criar uma nova camada de Preenchimento ou de ajuste, usa-

se o botão indicado:  

● Clicando sobre esse botão é exibido uma lista com diversos 
ajustes, escolha o ajuste Níveis 

● Com o ajuste Níveis, é aberto uma janela de edições do ajuste, 
nela você poderá definir valores nas caixas de configurações onde 
você poderá reforçar ou reduzir tons de preto e branco presentes 
na imagem, por exemplo: 

● Arrastando este marcador para a direita: 
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● O valor do ajuste é exibido: 

 

● Com isso a imagem terá os tons de pretos reforçados ou seja 
ficaram mais fortes, mais escuros. 

● Usando a opção “Criar nova camada de preenchimento ou ajuste” 
é criado uma nova camada apenas com o ajuste isolado 
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● Letreiro Elípitico 
● A ferramenta Letreiro Elípitico é localizada no painel de 

ferramentas a sua esquerda  

● Com essa ferramenta é possível fazer seleções em formatos de 
elipses isto facilita a seleção ao redor de objetos ou formas neste 
formato. 

● Caso você erre uma seleção, basta teclar Ctrl+D para remover a 
seleção e em seguida refazer. 

● Assim como outras ferramentas de seleção é possível usar a opção 
“Selecionar Inverso” também com a ferramenta Letreiro Elípitico, 
basta clicar com o botão direito na imagem selecionada e clicar na 
opção “Selecionar Inverso” 
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08 - Criando Uma Luz Com o Ambiente 

● Luz Ambiente 
● A luz ambiente trata-se de uma luz aplicada na foto, utilizando um 

tom predominante presente na imagem, como por exemplo em 
uma floresta o tom predominante certamente será o verde 

● Ferramenta Conta-gotas 

● Ative a ferramenta Conta-gotas  

● A ferramenta é capaz de coletar um tom presente em sua imagem 
apenas com um clique 

● Posicione o curso do mouse no local e de um clique simples sobre 
a imagem: 

 

● A cor é coletada e exibida como cor de primeiro plano  

● Após você coletar a cor desejada é possível usar ferramentas como 
o Pincel ou Lata de tinta para aplicar essa cor. 

● Com essa ideia de coleta da cor é possível criar uma luz ambiente 
voltada a cor mais predominante em sua foto, no caso desta 
imagem o marrom / bege 
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● Com o uso de uma nova camada, selecione a ferramenta Laço 
poligonal e crie uma seleção assim:  

 

● Use o atalho Shift+F5 e na janela Preencher ajuste assim:  

 

● Clique no botão OK 

● Fica assim: 
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● Tecle Ctrl+D para remover a seleção 

● O próximo passo é aplicar o Desfoque Gaussiano, localizado no 
menu Filtro, Desfoque e Desfoque Gaussiano. 

● Ajuste o valor 500 

● Clique em OK 

● É importante ajustar a opacidade da camada do efeito reduzindo 
um pouco a sua opacodade:  

 

● Após a aplicação do efeito é possível dar acabamentos a ele usando 
a ferramenta Mover e a ferramenta Borracha para eliminar 
marcações mais fortes. 

● Outro recurso a ser usado para controlar a forma como o efeito é 
criado é a adição de uma máscara de camada, podendo ajustar o 
pincel para aplicar a luz apenas em trechos específicos da foto. 

 

● É importante lembrar que o pincel ao realizar esse acabamento na 
luz deve estar com sua dureza em 0% 
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09 - Criando Raios de Luz 

● Degradê com Camada de Preenchimento ou Ajuste 
● Clique no botão Criar uma camada de preenchimento ou ajuste e 

clique em Degradê:  

 

● Será aberto o painel Preenchimento Gradiente: 

 

● Em “Tipo de gradiente”, ajuste a opção Ruído 

 

● Use o botão “Aleatório” e escolha um estilo de gradiente constraste 

● Exemplo: 

 

● Clique em OK 
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● Foi criado uma nova camada com o nome Preenchimento 
Gradiente 1 

● Essa camada criada é uma camada de ajuste e por isto não pode 
receber outros efeitos, a menos que ela seja convetida em pixels 

● Para converte a camada em pixels, basta clicar com o botão direito 
sobre ela e selecionar a opção “Rasterizar Camada” 

● Tecle Ctrl+Shift+U para retirar toda a saturação das cores, 
tornando as preta, cinza e branco. 

● Para criar o efeito de raios de luz basta que o efeito gradiente seja 
colorido com um tom predominante da imagem, ou o tom da luz 
que foi explicada no módulo 8. 

● Teclando Ctrl+B é possível ter acesso a janela Equílibrio de Cores, 
onde é possível alterar a colaração do gradiente com o tom 
desejado 

● Após ajustado a sua cor, use o atalho Ctrl+T e ajuste as dimenções 
e posição do gradiente no local em que quer simular os raios 

● Crie uma máscara de camada para a camada com o gradiente 

 

● Inverta as cores da máscara teclando Ctrl+I e usando a ferramenta 
Gradiente aplique sobre a imagem para revelar um trecho do 
gradiente. 

● Por fim, controle a opacidade do efeito: 
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10 - Camada de Mesclagem - Divisão 

● Camada de Mesclagem – Divisão 
● Uma camada de mesclagem é uma camada que contém um modo 

de mesclagem personalizado, diferente do normal, como por 
exemplo o modo "Divisão" que é o modo que praticaremos a seguir 
neste exercício 

● Teclas de Atalho Para Controle de Novos Arquivos 
● A seguir serão apresentadas algumas teclas de atalho: 

● Ctrl+O (Abre um novo arquivo) 
● Ctrl+N (Abra a janela de criação de uma folha em branco) 
● Ctrl+A (Seleciona todo o conteúda da imagem) 
● Ctrl+C (Copia o conteúdo de um local selecionado) 
● Ctrl+W (Fecha a aba com uma imagem aberta) 
● Ctrl+V (Cola o conteúdo copiado) 
● Ctrl+T (Ajusta as dimensões da imagem, Transformação livre) 

11 - Camada de Preenchimento ou Ajuste 

● Camada de Ajuste Preto-e-Branco 
● Clique no menu Imagem, clique na opção Ajustes e clique em 

Preto-e-branco 

● Será aberto o painel Preto-e-branco, onde pode ser ajustado os 
níveis de cada cor: 
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● Após o ajuste, clique no botão OK 

● Dessa maneira o efeito é aplicado diretamente sobre a imagem 
selecionada. Outra maneira para se preservar a imagem usando a 
Camada de Ajuste Preto-e-Branco é assim: 

● Desfaça a ação anterior, use o atalho: Ctrl+Alt+Z 

● Clique no botão “Criar nova camada de preenchimento ou de 
ajuste” e clique em Preto-e-branco 

●  

 
● Deixou a foto preto e branco novamente, porém, criou uma nova 

camada com o efeito isolado, preservando a foto original 

 

● Assim se for preciso revelar parte da camada original ou outros 
ajustes a sua foto original estará preservada 

● Assim como a camada de ajuste Preto-e-branco, as demais 
camadas de ajuste também são criadas com o efeito isolado da 
camada da foto, possibilitando maior flexibilidade nas edições. 
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12 - Objeto em Cena 

● Pincel de Recuperação para Manchas 

● Ative a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas:  

● Ajuste o tamanho da ferramenta para 100:  

 

● Com esta ferramenta é possível dar cliques simples para a sua 
aplicação ou clicar, manter o clique e arrastar para aplicar em 
trechos maiores 

● Clicando e arrastando a ferramenta dessa forma:  

 

● Obtive este resultado: 

 

● O resultado que a ferramenta irá trazer irá depender de vários  
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13 - Luminosidades 

● Níveis 
● Sempre ao praticar algum efeito de correção numa imagem 

procure duplicar a foto original para que se algo der errado você 
tenha essa cópia de segurança que possa aplicar as mudanças sem 
se preocupar 

● Para abrir a janela Níveis, tecle: 

 

● Clicando sobre a alça da direita e arrastando a imagem tem seus 
tons de branco realçados, com isso a imagem torna-se mais clara 
em alguns pontos. 

● Exp:  

 

● Clicando sobre a alça da esquerda e arrastando a imagem tem seus 
tons de preto realçados, com isso a imagem torna-se mais escura 
em alguns pontos. 

● Exp: 
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● A alça do centro tem a mesma função ao arrastar para a esquerda  

● clareia a  imagem e ao arrastar para a direita a escurece, porém 
ela aplica o ajuste nos tons médios da imagem causando um efeito 
diferente do que as outras duas opções. 

● Exp: 

 

● Sombras/Realces 
● A janela Sombras/Realces é localizada no menu Imagem, na opção 

Ajustes e em Sombras/Realces. 

● Por padrão o painel exibe apenas duas configurações de ajustes 
(Sombras e Realces), porém ao clicar sobre a opção Mostrar Mais 
Opções o painel expande essas duas opções com mais opções de 
ajuste e também exibe uma nova configuração chamada de Ajuste. 

● Cada um dos ajustes trás uma mudança diferente para a imagem, 
tornando-a mais escura ou mais clara em pontos específicos da 
imagem 

● Ao concluir os ajustes clique sobre o botão OK 

14 - Recuperando Pele Por Camadas 

● Recuperando Pele Por Camadas 
 

● O recurso de recuperação de pele, geralmente é utilizado em caso 
de recuperação de luminosidade, onde a foto ao ser clareada 
artificialmente perde qualidade, ficando granulada ou pixelizada 

● Usando a ferramenta zoom é possível perceber com mais clareza 
pontos da foto em que a pele do(a) modelo(a) está mais 
granulada, pixelizada, com baixa qualidade 
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● Filtro Alta Frequência 
 

● Para se trabalhar com filtros é sempre importante duplicar a 
camada original da foto para aumentar a flexibilidade na aplicação 
de filtros em controle com máscaras além de ter uma segurança 
maior, evitando qualquer problema com a edição da foto. 

● Existem várias formas de se aplicar uma correção de pele, uma 
delas é usando as ferramentas Conta-gotas e Pincel.  

● Usando a ferramenta Conta-gotas o aluno poderá coletar o tom da 
pele existente na foto, e em seguida com a ferramenta Pincel, ir 
aplicando e controlando a opacidade da ferramenta sobre a pele. 
A ferramenta apresenta um bom resultado em relação a 
recuperação da pele, porém o pincel oculta bastante os detalhes 
presentes, como sombras, objetos (brincos, colares, pulseiras), 
marcações, dobras na pele tudo que deixa a foto mais realista e 
isto não é algo bom. Portanto esse método é mais adequado para 
pequenos detalhes em que aplicação não será tão precisa.  

● O método mais adequado para grandes aplicações e até mais 
eficiente, pois preserva melhor o estado original da foto é o filtro 
de Alta Frequência. 

● Para aplicar o filtro de Alta Frequência é importante ter pelo menos 
três camadas como o Plano de Fundo com a foto original, a cópia 
de segurança e uma terceira para o filtro de alta frequência. 

 

● Aplique o filtro usando o menu Filtro, a opção Outros e Alta 
Frequência... 

● Ajuste o raio com 20 pixels 

● Clique no botão OK 

● Em seguida, aplique o filtro Desfoque Gaussiano 
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● Ajuste o valor de 1,5 pixels 

● Clique no botão OK 

● Ajuste o modo de mesclagem da camada Alta Frequência para Luz 
Linear 

 

● Tecle Ctrl+I para inverter o efeito dessa camada 

● Fica assim: 

 

● Com a camada Alta frequência ainda selecionada, crie uma 
Máscara de camada para ela e inverta também as suas cores 
teclando Cltr+I 

● A foto retornará ao seu estado padrão 
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● Usando a ferramenta Pincel, com a cor branco como cor de 
primeiro plano, aplique o pincel com uma opacidade baixa, sobre 
trechos do rosto do homem. Use a opacidade entre 30 e 40% 

● Qualquer aplicação indesejada, tecle Ctrl+Alt+Z para desfazer e 
repita a aplicação logo em seguida 

● Ao concluir as aplicações se tudo estiver correto você poderá 
mesclar a camada de correção de pele com a camada Plano de 
Fundo. 

15 - Limpeza de Cenário 

● Limpeza de Cenário 
● A limpeza do cenário consiste em substituir trechos indesejados da 

foto usando as ferramentas de recuperação e correção, além da 
limpeza de tons, onde possíveis manchas podem ser ocultadas com 
um equilíbrio melhor das cores 

● Crie uma camada duplicada a partir do plano de fundo 

 

● Ative a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas  

● Usando cliques simples e cliques segurando e arrastando, deixe 
assim: 
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● Através dessa ferramenta, e outras como pincel de recuperação e 
a ferramenta de correção é possível eliminar qualquer imperfeição 
no cenário. 

● Ferramenta Correção 

● Ative a ferramenta Correção  

● Para aplicar a ferramenta Correção é preciso criar uma seleção ao 
redor do trecho em que deseja corrigir e depois arrastar a seleção 
para uma região próxima. Exemplo: 

 

● Após concluir uma aplicação, tecle Ctrl+D para remover a seleção 

● Se errar a aplicação, tecle Ctrl+Alt+Z 
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● Ferramenta Pincel de Recuperação 

● Ative a ferramenta Pincel de Recuperação  

● Com essa ferramenta não é possível simplesmente dar um clique 
e ela será aplicada, é necessário criar um ponto de origem em que 
será clonado para então a ferramenta poder ser aplicada 

● O ponto de origem dessa ferramenta pode ser definido segurando 
a tecla Alt. 

● Se errar a aplicação, tecle Ctrl+Alt+Z 

● Ferramenta Olhos Vermelhos 

● Ative a ferramenta Olhos Vermelhos  

● Para aplicar a ferramenta basta posicionar o mouse sobre o olho 
vermelho e em seguida dar um clique simples 

 

● Fica assim: 
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16 - Finalizando a Fotografia – Faça Você Mesmo 

● Praticando 
● Com uma imagem qualquer de uma paisagem 

● Tecle Ctrl+U e ajuste assim: 

 

● Usando novas imagens, abra elas no programa Photoshop e as 
posione em sua imagem principal para criar um novo cenário, 
neste exemplo usei a imagem de uma nuvem.png para colocar 
várias cópias dela sobre o topo 

 

● Você poderá usar o modo de mesclagem da camada para escolher 
uma opção em que traga ume feito mais realista para a foto, neste 
exemplo eu usei o modo “Clarear” na camada referente as nuvens, 
além disto é possível também ajustar a opacidade dessa nova 
imagem 
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● Após a aplicação do modo de mesclagem com a opacidade reduzida 
o resultado final da imagem ficou muito mais natural, veja: 
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17 - Ajuste de Cor 

● Ajuste de Cor 
● Ao fotografar algum modelo, paisagem, objeto ou qualquer outro 

componente a luminosidade do ambiente é algo importante, porém 
se a luz for em excesso pode modificar a cor original de um 
componente 

● Corrigindo Luminosidades 
● Algumas fotos podem sofrer com efeitos de luz, em algumas vezes 

esse efeito é artifical ou seja é causado por um rebater de luz, 
existem diversos tipos de rebatedor de luz, veja alguns exemplos: 

 

● O rebatedor de luz tem a função de direcionar a luz do sol ou uma 
luz artificial para um foco específico. 

● Quando o rebatedor direciona muita luz para um foco esse foco 
pode apresentar uma grande diferença de tons, deixando a foto 
bastante artificial, oque não é bom. 

● Neste caso ao invés de você tirar uma nova foto, você pode 
selecionar o trecho indesejado usando a ferramenta Laço 
Poligonal, por exemplo.  

● Após selecionar o trecho com a ferramenta Laço Poligonal, fica 
assim: 
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● Tecle Ctrl+J para duplicar o trecho selecionado em uma nova 
camada isolada 

● Tecle Ctrl+U para abrir a janela Matiz/Saturação e selecione os 
tons indesejador de sua imagem, exemplo: 

 

● Usando o Conta-gotas presente na janela Matiz/Saturação, clique 
sobre um trecho com um tom indesejado da imagem 

 

● Reduza um pouco da Saturação, assim: 

 

● Clique no botão OK 

● Ao reduzir a saturação da camada duplicada, poderá ser criado 
uma transição indesejada entre os tons da pele, onde uma ficará 
com mais saturação que a outra 



Photoshop CC - Fotografia 43 

 

● Sendo assim, será possível eliminar essa transição mais grosseira, 
usando uma máscara de camada e a ferramenta Pincel com 0% de 
dureza e com uma opacidade variada. 

● Basta aplicar o pincel sutilmanete nas bordas da transição 
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18 - Introdução ao Plugin Liquify (Dissolver) 

● Dissolver 
● O filtro apresenta novas ferramentas que criam edições 

diferenciadas na foto, algumas ferramentas presentes neste plugin 
permitem aumentar (inchar) trechos da foto, como aumentando o 
tamanho dos olhos, aumentando uma curvatura no corpo de um(a) 
modelo e até mesmo com outros objetos.  

● O filtro é localizado no menu Filtro e na opção Dissolver. 

● Outra forma de abrir o filtro é usando as teclas de atalho 
Shift+Ctrl+X 

● Ferramenta Deformação Progressiva 
● A ferramenta é localizada dentro do filtro Dissolver, no local 

indicado: 

 

● Ao ativar a ferramenta você poderá definir o tamanho do seu Pincel 
e a pressão em que ele será aplicado 

 

● Um valor interessante para a pressão é de cerca de 35, pois valores 
muito altos podem deformar demais a imagem, veja um exemplo 
com o valor 35 e o valor 80 durante a aplicação: 
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● Se errar alguma aplicação, basta teclar Ctrl+Alt+Z e refazer 

● Outra ferramenta presente na janela Dissolver é a ferramenta 

Inchar:  

● A ferramenta também apresenta configurações como tamanho, 
desindade e taxa, a densidade não demonstra muita alteração pois 
aumenta e reduz a escala em que o efeito é aplicado dentro do 
tamanho definido. A opção taxa já tem uma aplicação mais clara, 
se o seu nível é aumentado drasticamente o efeito também será 
exagerado, confira o exemplo: 

● Taxa a esquerda em 50 e taxa a direita em 100 

 

● A ferramenta como o próprio nome condiz funciona inchando o 
trecho selecionado 
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19 - Limpeza de Pele 

● Praticando 
● Pesquise e abra uma imagem em seu programa Photoshop que 

contenha detalhes indejados na pele de um(a) modelo 

● Usando a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas, aplique 
sobre pequenos trechos da foto, eliminando pintas e pequenas 
manchas, use cliques simples para essa aplicação. 

● Pincel de Recuperação para Manchas  

● Usando também a ferramenta Correção, é possível aplicá-la em 
trechos maiores usando uma janela de seleção, clicando e 
arrastando até outro ponto em que a pele esteja mais restaurada, 
assim: 

 

● Ferramenta Correção  

● Após aplicar a ferramenta, use o atalho Ctrl+D para remover a 
seleção 
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● Usando a ferramenta Pincel de Recuperação , corrija os 
detalhes restantes, dobras na pele, manchas maiores, rugas e etc. 

● Para uso dessa ferramenta, use a tecla Alt para criar o ponto de 
origem e então aplique a ferramenta, se errar algum ponto, tecle 
Ctrl+Alt+Z. 

20 - Ajuste de Pele por Frequência 

● Praticando 
● Neste projeto, será usado a imagem de uma senhora, onde será 

praticado ajustes de pele por frequência 

● Clique no menu Filtro, clique na opção Outros e clique em Alta 
Frequência 

● Uma média bastante usada para esse ajuste é o valor 25 

  

● Fica assim:  

● Clique no menu Filtro, clique em Desfoque e clique na opção 
Desfoque Gaussiano 

● Outra média bastante utilizada para este processo é 1,5 



48 Photoshop CC - Fotografia 

  

● Altere o modo de mesclagem da camada Frequência, para “Luz 
Linear” 

● Tecle Ctrl+I para inverter as cores da camada 

● Adicione uma máscara para a camada  

 

● Inverta a cor da máscara de camada (Ctrl+I) 

● Usando a ferramenta pincel, com a cor de primeiro plano branco e 
variando a opacidade dela, será possível deixar a imagem final com 
um aspecto de pel mais jovem, como no exemplo abaixo: 
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21 - Praticando: Nitidez por Frequência 

● Praticando 
● Neste projeto, será usado uma imagem de uma modelo cujo o 

objetivo será aumentar a nitidez em alguns trechos da imagem 

● Crie uma camada duplicada para manter uma segurança com a 
foto original: 

 

● Clique no menu Filtro, clique na opção Outros e clique em Alta 
Frequência 

● Ajuste valores baixos, exemplo:  

● Clique no botão OK para confirmar 

● Altere o modo de mesclagem da camada para Luz Linear 

 

● Crie uma máscara de camada e inverta a cor padrão da máscara 
(Ctrl+I) 
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● Ative a ferramenta Pincel e deixe a cor branco como cor de 

primeiro plano  

● Aplique o pincel sobre as sobrancelhas da modelo 

 

● Diminua a opacidade da camada conforme sua necessidade 

● Aplique o pincel também sobre os olhos da modelo 

● Ative a ferramenta Subexposição  

● Ajuste as configurações da ferramenta conforme a foto que você 
esteja usando 

● Aplique a ferramenta sobre a parte branca dos olhos 
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22 - Praticando: Níveis Com Máscaras 

● Praticando 
● O ajuste de nível é um ajuste que é aplicado em toda a foto, ele 

tem a opção de reforçar ou suavizar os tons presentes na foto 

● Com auxílio da máscara de camada pode-se controlar qual parte 
da foto será aplicado o efeito e qual parte não será 

● Acompanhe o exemplo abaixo: 

 

● Usando o comando Ctrl+L, abra a janela Níveis 

● Ajuste os níveis de acordo com sua preferência, use valores que 
realcem a foto de maneira geral. Exemplo usado nesta imagem: 

 

● Clique no botão OK para confirmar 

● Adicione uma máscara de camada para a sua camada duplicada 
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● Inverta a seleção da máscara  

● Ative a ferramenta pincel e ajuste a cor branco como cor de 

primeiro plano  

● Aplique o pincel sobre trechos que deseja realçar em sua imagem 
e preserve trechos que você já imagina estar bacana 

● Tecle Ctrl+Alt+Shift+E para criar uma camada única com todos os 
efeitos das camadas atuais 

● Procure organizar suas camadas, de acordo com os nomes dos 
ajustes em que você está trabalhando: 

 

● Clique no menu Imagem, clique na opção Ajustes e clique em 
Brilho/Contraste 

● Ajuste assim:  
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23 - Recorte Com a Ferramenta Caneta 

● Dicas de Seleção 
● Durante o uso da ferramenta Caneta é importante trabalhar com 

diferentes ajustes de zoom, para isto use a tecla Alt+Scroll do 
mouse para cima ou para baixo para ajustar 

 

● Ative a ferramenta Caneta 

 

● Clique num ponto inicial da sua foto, onde deseja iniciar a seleção 
e em seguida clique sobre o segundo ponto para criar uma linha 
entre eles 

 

● Ao criar uma seleção é importante que haja um espaço entre a 
linha de seleção e o limite das linhas da imagem, veja o exemplo: 
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● Usando a tecla Ctrl é possível criar um novo ponto entre a linha de 
interseção do ponto incial com o segundo ponto, segurando a tecla 
Ctrl, clique sobre o centro da linha, assim:  

 

● Segurando novamente a tecla Ctrl, clicando e arrastando sobre o 
novo ponto, é possível mover a linha criando uma curvatura para 
que se encaixe exatamente ao redor da mesa que é o objeto 
desejado. 

 

● Para continuar normalmente com a seleção, basta clicar sobre o 
próximo ponto existente na seleção e clicar novamente num ponto 
mais a frente da imagem: 

●  
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● É possível também criar linhas curvas, apenas dando um clique 
simples mais adiante da imagem, mantendo o clique e arrastando 
para um ponto ainda mais adiante 

 

● Ao usar essa técnica é criada a curvatura, porém a próxima linha 
precisará ser feita a partir de um novo ponto sem a curvatura, caso 
contrário a linha ficará retorcida. 

● Para criar esse novo ponto, basta usar a tecla Alt e clicar no ponto 
de curvatura, assim:  

 

● Assim, você poderá continuar com a seleção mais adiante 

 

● Para criar a seleção, basta clicar com o botão direito dentro da 
seleção e clicar na opção “Criar seleção” 
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● Borracha de Plano de Fundo  

● Ative a ferramenta Borracha de Plano de Fundo  

● Ajuste a ferramenta assim: 

 

● O cursor se transforma num circulo com um sinal de positivo 
dentro dele, isto indica que a ferramenta irá remover a seleção em 
que você aplicar 

 

● Usando apenas um clique sobre o fundo branco, clique, mantenha 
o clique e arraste até outras partes do fundo. 

● Preserve o fundo ao redor de trechos da modelo que contenham o 
mesmo tom do fundo, neste exemplo foi usado uma foto que 
contem um fundo branco, porém a blusa da modelo possuí 
detalhes também branco, sendo assim é necessário preservar 
estes trechos ao redor da blusa e depois com o auxílio de outra 
ferramenta os removê-los 

 



Photoshop CC - Fotografia 57 

● Clique sobre a ferramenta Varinha Mágica  

● Configure a ferramenta assim: 

 

● Clique sobre os locais indicados para selecionar: 

 

● Apague os trechos restantes 

● Remova a seleção ativa 

● Se necessário, ajuste a toletância da ferramenta para variar 

seleções em que o tom não é tão presente  

● Selecione o local: 

 

● Remova o trecho indesejado 
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● Retire todas as seleções da sua imagem 

● Crie uma nova camada abaixo da imagem da modelo, e usando a 
ferramenta Lata de tinta, pinte-a com a cor #00ff36 

● É importante mover a camada com o fundo abaixo da modelo ou 
de sua imagem principal para analisar todos os detalhes presentes 
na foto, só com um fundo presente será possível apagar trechos 
que ainda restaram além da imagem principal 

 

● Usando a ferramenta Borracha, apague todas as imperfeições que 
restaram ao redor da imagem 

24 - Praticando: Criando Sombra e Ajustando Ima-
gem 

● Praticando Ajustes 
● Clique no menu Imagem, clique na opção Ajustes e clique em 

Brilho/Contraste 

● Ao ajustar o brilho para um valor elevado o efeito será de um super 
realce nas partes claras da imagem, principalmente nos tons 
brancos, já no caso do contraste quando se eleva o ajuste, ele 
realça os tons médios e escuros da imagem, causando então um 
efeito maior de contraste com os tons claros.  

● Clique no menu Imagem, clique na opção Ajustes e clique em 
Exposição 

● A janela Exposição, tem a função de controlar a luz geral da 
imagem, diminuindo drasticamente a sua exposição a imagem 
ficará completamente escura, preta. Alternando entre exposição, 
deslocamento e correção de gama, pode-se obter resultados 
diferentes, onde um irá priorizar mais os realces ou redução nos 
tons claros e médios e outro nos tons escuros da imagem, assim 
como no Brilho/Contraste. 
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● Clique no menu Imagem, clique na opção Ajustes e clique em 
Vibratilidade 

● Ao ajustar a Vibratilidade, pode se notar que apenas tons mais 
fortes e coloridos tem um efeito mais realçado, tons mais fracos 
permanecem da mesma forma, tanto ajustando para o limite 
máximo e o limite mínimo de vibratilidade. No caso da Saturação, 
os realces e redução de cores, são realizados de maneira geral, 
onde a foto recebe um ajuste uniforme. 

● De uma forma geral, todos os ajustes realçam ou reduzem os tons 
presentes em sua imagem, um criando um efeito diferente do 
outro, cabe a você testar os efeitos e usar o mais adequado para 
a situação.  

25 - Recorte de Cabelo 

● Ferramenta Seleção Rápida 
● Neste projeto, será usado uma imagem que contém um fundo 

sólido com apenas uma cor, mesmo com algumas variações de 
tons será possível selecionar o seu conteúdo de fundo e isolar em 
relação a modelo 

● Duplique a camada Plano de Fundo 

● Ative a ferramenta Seleção Rápida  

● Ajuste a ferramenta assim: 

 

● A ferramenta de Seleção Rápida tem a função de criar seleções 
apenas clicando e arrastando sobre os trechos desejados, porém 
ela não apresenta um bom resultado quando é aplicado em fundos 
com diversos detalhes em sua composição 

● Clique no local indicado, mantenha o clique e arraste assim: 
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● Clique num outro ponto do fundo vermelho e deixe assim: 

 

● Diminua o tamanho da ferramenta:  

● Segurando a tecla Alt, selecione também os detalhes menores em 
sua imagem caso seja necessário: 

 



Photoshop CC - Fotografia 61 

● Usando o botão direito do mouse, clique na opção Selecionar 
Inverso 

 

● A seleção passou a ficar ao redor da modelo 

 

● Selecionar e Mascarar 
● O botão Selecionar e mascarar é localizado no topo do programa 

Photoshop, ele é exibido quando existe uma seleção sobre a 
imagem 

● Clique sobre o botão Selecionar e mascarar  

● Mantenha no modo de exibição “Sobreposição (V)” 

 

● Na opção de “Cor”, recomenda-se usar um tom próximo a um 
Chroma Key que tem uma colaração verde clara, use um tom 
próximo a este: #60ff00 

● Clique na ferramenta Pincel para refinar borda  
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● Ajuste a ferramenta assim:  

● Mantenha a opacidade em 100% 

 

● Aplique o pincel sobre os tons de vermelho para removê-los. Deixe 
assim: 

 

● Clique no botão OK 

● Tecle Ctrl+Shift+I para inverter a seleção 

● Tecle Delete 

● Tecle Ctrl+D para cancelar a seleção 

● Desta forma todo o fundo da imagem foi removido, preservando 
apenas a modelo e principalmente a estrutura do seu cabelo 
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26 - Photoshop e Canva 

● Canva Introdução 
● Canva é uma ferramenta online para criação de anuários, um 

anuário é uma publicação anual que registra informações sobre 
vários ramos de atividade, no caso do Canva, trata-se do ramo 
artístico 

● O Canva, contém um número enorme de formatos de artes usadas 
em cabeçalhos de redes sociais, banners, entre outros, esses 
formatos contêm informações importantes sobre as medidas 
utilizadas em cada situação 

● Abra o seu navegador de internet, exemplo: 

 

● Acesse o encereço: www.canva.com 

● Se você já possuí uma conta nesse site, use o botão de login no 
topo da página, caso contrário, crie uma nova conta. 

● Criando Uma Conta no Canva 
● Na página inicial do site, preencha seu nome no primeiro campo e 

escolha a opção “Estudante” 

 

● No site, será possível vincular a sua conta do Facebook ou Gmail, 
se você achar mais fácil poderá vincular usando uma das opções 



64 Photoshop CC - Fotografia 

● Caso contrário, clique no botão Registrar-se com um e-mail 

● Insira seu e-mail pessoal, confirme o e-mail e escolha uma senha 
de sua preferência 

● Nas opções apresentadas pelo site como adição de equipe, 
assinatura da página, ou qualquer outra irrelevante você poderá 
pular ou definir depois a sua preferência, apenas avance. 

● Download de um Modelo do Canva 
● Clique no menu Início no topo do site 

● No campo de pesquisa, digite por exemplo: Post para Facebook 

● Escolha um dos modelos apresentados a sua esquerda e clique 
sobre um deles 

● No topo da página, clique no botão indicado: 

 

● Mantenha o formato recomendado (PNG) e clique sobre o botão 
Baixar 

● Salve o arquivo no seu computador com o nome que desejar. 

Exemplo:  

● Feche o seu navegador de internet 

● Os modelos do site são de boa utilidade pois já contém medidas 
específicas para cada tipo de edição, publicação como este 
exemplo do post para o Facebook 

● A arte que vem trabalhada na folha geralmente é usada apenas 
para inspiração pois a qualidade padrão (PNG) que ela é baixada 
não é uma qualidade muito boa para ser usada em impressões, 
então o projeto geralmente é montado sobre ela com imagens e 
componentes de melhor qualidade. 

● Para incrementar seus trabalhos caso você não seja um fotógrafo 
com imagens próprias, você poderá baixar imagens de boa 
qualidade na internet.  
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● Em sites como Pixabay e Freepik é possível realizar downloads de 
imagens gratuitas e de uso livre.  

27 - Ajustando Arte Para YouTube 

● Praticando 
● Abra o seu navegador de internet, exemplo: 

 

● Acesse o site: www.canva.com 

● Logue em sua conta no site 

● No início, no campo de pesquisa, pesquise “Arte de canal do 
YouTube” 

 

● Escola algum dos modelos presentes no site 

● Clique no botão “Baixar” 

 

● Mantenha o formato PNG e clique novamente sobre o botão Baixar 

● Salve o arquivo em seu computador com o nome que desejar 

● Feche seu navegador de internet e abra o programa Photoshop 

● Use o atalho Ctrl+O, localize e abra o modelo em seu programa 

● A edição é livre e você poderá usar as medidas da arte 
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28 - Reflexos 

● Preparando o Ambiente 
● Para criar um efeito de reflexo, é preciso apenas uma imagem, 

onde ela será duplicada e posicionada abaixo da imagem principal 

● Com as edições certas você poderá dar um efeito de reflexo nesta 
imagem duplicada 

● Usando o menu Arquivo e a opção Novo, crie uma imagem com 
estas medidas: 

  

● Acesse o site: pixabay.com e pesquise por “caneca” 

● Escolha e salve uma imagem em seu computador, de sua 
preferência, algo próximo a este exemplo: 

 

● Abra a imagem em seu Photoshop, e usando os atalhos Ctrl+A 
para selecionar, Ctrl+C para copiar, Ctrl+W para fechar e Ctrl+V 
para colar, cole a imagem sobre a folha em branco 

● Posicione a imagem na folha desta maneira: 
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● Duplique a camada com a imagem da xícara e deixe as camadas 
assim: 

 

● Tecle Ctrl+T e ajuste assim: 

 

 

● Criando o Efeito de Reflexo 
● O primeiro passo a se seguir para fazer o efeito de reflexo é aplicar 

um filtro de desfoque gaussiano sobre a imagem duplicada. Para 
isto mantenha a camada duplicada selecionada, clique sobre o 
menu Filtro, clique na opção Desfoque e clique em Desfoque 
Gaussiano. 
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● Ajuste assim um valor baixo de raio 

● Ajuste a opacidade da camada em 60%  

 

● Ative a ferramenta Borracha e ajuste assim: 

 

● Aplique a borracha na parte inferior da imagem reflexo, deixando 
assim: 
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29 - Recriando Flyer 

● Flyer Introdução 
● Flyer em português significa folheto ou panfleto, então o que será 

praticado neste exercício será a remontagem de um panfleto 
pronto 

● Um Flyer não possuí uma medida padrão, o que existe são medidas 
que são mais usadas, como por exemplo: A6 (148x105mm), A5 
(148x210mm) e A4 (210x297mm) 

 

● Praticando 

● Ative a ferramenta Caneta  

● Em edições de flyers será usado bastante as ferramentes de 
seleção, como a caneta por exemplo, é importante selecionar o 
conteúdo desejado e depois pintá-lo para que se cria uma nova 
forma 

● Crie uma seleção assim:  

● Usando o botão direito, crie uma seleção a partir da seleção da 
caneta 

● Ajuste o raio desejado 

● Crie uma nova camada sobre o flyer para que separe a seleção da 
camada com a imagem 
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● Use a ferramenta Conta-gotas, colete o tom de amarelo presente 
no fundo da imagem e em seguida pinte a forma selecionada 
usando a ferramenta Lata de tinta 

● Tecle Ctrl+D para remover a seleção atual 

● Crie novas camadas sempre quando fizer uma nova seleção num 
flyer, assim poderá trabalhar com cada uma delas de forma 
indiviudal, seja na aplicação de efeitos ou nas mudanças de cores 

● Mantenha seu projeto organizado de acordo com o exemplo 
abaixo, temos uma camada apenas para o topo, outra para a 
segunda forma, outra para a terceira, outra para o quarta forma e 
a última contendo o flyer original usado como modelo 

 

● Sempre mantenha seu flyer no projeto para que se nessário possa 
visualiza-lo e ter uma nova ideia de edição 

● Será possível visualizar o flyer, ocultando as camadas acima dele 

● Após a montagem do flyer,  

● Tecle Ctrl+A para selecionar todo o conteúdo da imagem 
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● Tecle Ctrl+C para copiar 

● Tecle Ctrl+W para fechar 

● Tecle Ctrl+V para colar a imagem no projeto “Flyer_Apostila” 

● Tecle Ctrl+T e posicione a imagem assim: 

 

● Tecle Enter para finalizar a edição 

● Tecle Ctrl+Alt+G para adicionar uma máscara de corte entre a 
imagem e a forma de fundo 

● Fica assim: 

 

● Ative a ferramenta Elipse e crie uma elipse usando a tecla Shift, 
assim: 
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● Ajuste a opacidade da camada elipse em 25% 

 

● Usando a ferramenta texto, deixe o flyer assim: 
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30 - Ajustes do Flyer 

● Praticando 
● Durante o a pratica de ajustes de um flyer você irá se deparar com 

projetos que contenham várias camadas e até grupo de camadas 
que servirá para uma melhor organização delas 

● Os grupos podem ser criados selecionando as camadas desejadas 
e teclando Ctrl+G  

● Para expandir um grupo de camadas, basta clicar sobre a seta 
indicada: 

 

● Estre grupo esta comportando as formas do Flyer e também a 
imagem que foi inserida dentro de uma das formas 

● Clique duplo sobre uma das camadas e selecione a opção 
“Sobreposição de Degradê” 

 

● Clique no local indicado:  

 

● Ajuste assim: 
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● Ajuste o ângulo do gradiente assim: 

 

● É possível também aplicar estes ajustes numa segunda camada 
em que você deseje repetir as cores usadas, para evitar refazer 
todo o processo novamente nesta camada, você pode clicar com o 
botão direito sobre a camada que já recebeu os ajustes e clicar na 
opção “Copiar estilo de camada” 

 

● Clique com o botão direito na camada e clique na opção “Colar 
estilo de camada” 
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31 - Finalizando Flyer 

● Praticando 
● Neste projeto, usa-se um arquivo com diversas camadas, você 

poderá criar um arquivo assim realizando um download do site 
Pixabay ou Freepik por exemplo e usando ferramentas como Laço 
poligonal e Caneta, criar novas camadas com formas diferentes. 

● Selecione por exemplo uma camada que contenha uma forma que 
você gostaria de colocar uma imagem dentro dela, neste exemplo 
será usado uma camada que contém uma elipse branca: 

  

● Para inserir uma imagem dentro de uma forma, é preciso 
primeiramente abrir uma imagem qualquer no programa 
Photoshop, selecionar seu conteúdo, copiar, e colar ela no projeto 
atual 

● É importante que a camada com a imagem esteja acima da 
camada com a forma desejada. 

 

● Tecle Ctrl+Alt+G para inserir a imagem dentro da elipse branca 
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● Reforçando, sempre selecione a camada que receberá o conteúdo 
dentro 

 

● E então usando o recurso “Abrir” do Photoshop, abra um imagem 
qualquer, selecione, copie e cole em seu projeto atual. 

● Redimensione e posicione a imagem assim: 

  

● Finalize a edição da imagem 

● Usando novamente o comando Ctrl+Alt+Z insira sua imagem 
dentro da forma desejada 

● Clique na camada com a imagem 

 

● Com a imagem dentro da forma, ainda sim é possível adicionar 
ajustes e modificações sobre ela, um exemplo é alterando seu 
modo de mesclagem e sua opacidade: 
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● Ative a ferramenta Texto Horizontal  

● Na maior parte dos casos de uma edição existe algum texto que 
precisa ser adicionado. Seja num logo, onde é necessário as vezes 
definir o nome da empresa, num cartão de visita o telefone e num 
cartaz informações promocionais por exemplo, assim sendo 
conclua o seu projeto adicionando textos de sua preferência 

● Exemplo: 
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32 - Introdução a Linha do Tempo 

● Introdução 
● A linha do tempo é um recurso recente do Photoshop, a ferramenta 

foi desenvolvida a partir da versão CS6 que seria uma versão 
anterior a atual CC 

● A linha do tempo consiste em criar projetos com animações onde 
é possível animar qualquer tipo de ambiente, seja um texto, uma 
forma ou imagem 

● Além das animações, existe a possibilidade de adicionar um áudio 
ao projeto, criando um ambiente mais agradável para a animação 

● Animação Através da Linha do Tempo 
● Clique no menu Janela e clique em Linha do Tempo 

 

● Inicia-se sempre uma animação, usando este botão: 

 

● Ao clicar sobre o botão “Criar linha de tempo de vídeo” é exibido 
as camadas que serão editadas 

 

● A camada exibida na linha do tempo é vinculada a camada 
presente no painel camadas tradicional. Ao remover a camada ou 
renomea-la a camada também é alterada no painel da linha do 
tempo 
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● Para iniciar uma animação é necesário que a camada em que 
esteja sendo editada esteja convetida em objeto inteligênte, 
para que assim a opção “Transformação” possa ser aplicada 

● A opção “Transformação” é exiba expandindo a camada de linha 
do tempo, clique no local indicado: 

 

● Ao clicar no crônometro da opção Transformação é criado um 
ponto inicial de animação 

 

● Levando o marcador de tempo para o final da barra é possível 
deixar a animação em seu estado final, por padrão o Photoshop 
cria as linhas do tempo com 5 segundos de tempo de animação 
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● Levando o marcador para o final, repare que não existe um ponto 
final da animação, isso acontece porque a imagem presente nesta 
animação não sofreu nenhum alteração 

● Redimensione a imagem para que ela ocupe um espaço além do 
tamanho real da imagem: 

 

● Finalize a edição da transformação 

● Ao teclar enter o ponto final da animação é criado 

 

● Para visualizar uma animação, usa-se o botão Reproduzir 
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● Por padrão o Photoshop estabelece 5 segundos para a animação, 
porém, é possível ajustar facilmente esse tempo simplesmente 
clicando no final da barra da linha do tempo e arrastando-a para 
outro trecho 

 

● Aplicando Renderização em Vídeo 
● É possível apenas salvar o seu projeto no formato PSD no 

Photoshop, porém, o formato PSD irá comportar as camadas e as 
animações, porém não poderá as reproduzir em outro local que 
não seja no próprio Photoshop 

● Para reproduzir a animação num programa de visualização de 
vídeo, ou publicar o vídeo na internet é necessário exportar o 
mesmo para um formato MP4 por exemplo 

● A exportação é feita através do menu Arquivo, opção Exportar e 
Aplicar renderização em vídeo 

● Na nova janela, basta definir o nome do seu arquivo e manter a 
extensão “.mp4” 

● Em seguida escolher a pasta onde deseja salvar o seu projeto 

● O restante das informações você pode manter assim: 
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● Clique em Aplicar Renderização e aguarde o processo ser finalizado 

● Feche o programa Photoshop 

● Acesse o local em que foi salvo o arquivo e o abra em seu 
computador 

 

33 - Praticando: Quarto de Hotel 

● Praticando 
● Escolha uma imagem para um ponto de partida  

● Usando a ferramenta Caneta, será necessário selecionar o 
conteúdo central da sua imagem, procure usar uma imagem 
semelhante a esta abaixo e então crie uma seleção assim: 
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● Usando o botão direito, crie uma seleção através da seleção da 
caneta 

● Ajuste assim:  

● Duplique apenas a seleção numa nova camada  

● Para trabalhar com a linha do tempo é importante que a imagem 
esteja convetida em objeto inteligente, para isto basta clicar sobre 
a camada da imagem desejada e então convertê-la 

● Clique no menu Janela e clique na opção Linha do Tempo 

 

● Clique no botão:  

● Exibiu duas camadas na linha do tempo 

 

● Apenas a Camada 2 foi convetida em Objeto inteligente, então 
apenas ela será usada 

● Expanda a Camada 2 e clique no cronometro para criar o ponto 
inicial da animação 
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● Clique sobre o marcador de tempo e arraste até o final da 
animação, assim: 

 

● Tecle Ctrl+T e segurando as teclas Shift+Alt, clique na alça da 
diagonal e deixe assim: 

 

● Segurando as teclas Shift+Alt a imagem é aumentada 
proprorcionalmente em todos os lados 

● Tecle Enter para finalizar a edição e criar o ponto final da animação 

● Reproduza a animação  

  



Photoshop CC - Fotografia 85 

34 - Praticando: Xícara de Café 

● Praticando 
● Usando a ferramenta Caneta, crie uma seleção ao redor da 

imagem desejada 

 

● Com o botão direito do mouse, crie uma seleção usando a opção 
“Criar seleção” sobre a seleção da caneta 

● Usa-se o atalho Ctrl+J para duplicar uma imagem selecionada 
numa nova camada. 

● Usando o botão direito do mouse sobre a Camada 1 escolha a 
opção Converter em objeto inteligente 

 

● Oculte a imagem isolada na qual foi selecionada anteriormente 

 

● Ative a camada Plano de Fundo e crie uma seleção assim: 
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● Restaure as cores padrão em seu Photoshop 

● Use o preenchimento “Cor do Primeiro Plano” para pintar a seleção 

 

● Remova a seleção da imagem 

● Usando a ferramenta Pincel de recuperação, reconstrua o centro 
da imagem clonando o fundo ao redor da imagem para o centro, 
use a tecla Alt para criar o ponto de origem e depois clique e 
arraste para reconstruir 

● Reexiba a camada com a imagem de centro isolada. Exemplo: 

 

● Clique no menu Janela e clique em Linha do Tempo 

● Clique no botão Criar linha de tempo de vídeo 

 

● Expanda a Camada 1 da linha do tempo e inicie a animação 
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● Mova o marcador do tempo até o final da animação para que seja 
possível alterar a imagem, criando então a animação 

 

● Reduza um pouco a imagem e mova ela para fora da imagem, na 
direção esquerda da sua tela, assim: 

 

● Visualize a animção 

 

● Clicando no menu Arquivo, opção Exportar e Aplicar renderização 
em vídeo é possível visualizar o vídeo no formato MP4, fora da 
edição do Photoshop 

● Defina o nome do arquivo 

● Em seguida escolha a pasta onde deseja salvar o seu projeto 

● O restante das informações você pode manter assim: 
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● Clique em Aplicar Renderização e aguarde o processo ser finalizado 

● Visualize o vídeo 

 

35 - Praticando: Projeto Sonho – Parte 1 

● Praticando 
● Neste projeto será criado uma imagem no estilo fanstasia onde 

iniciará a lição preparando a imagem, isolando trechos com a 
ferramenta Caneta e organizando as camadas 

● Para organizar as camadas no projeto, basta clicar sobre a camada 
desejada, manter o clique e arrastar para a posição escolhida 

● A seleção com a ferramenta Caneta, será usada para a eliminação 
de trechos da imagem, como o fundo da foto, essa seleção é criada 
com o raio 0,5. Que pode ser configurado  logo após selecionar o 
trecho com a caneta, e clicando sobre a opção “Criar Seleção” 

● Os atalhos para abertura, seleção, cópia, fechamento e colagem 
da imagem são respectivamente estes: 

o Ctrl+O 

o Ctrl+A 

o Ctrl+C 

o Ctrl+W 

o Ctrl+V 
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36 - Praticando: Projeto Sonho – Parte 2 

● Praticando 
● Neste projeto será inserido novas imagens e elas serão ajustadas 

para que se equilibrem com as cores do cenário atual 

● Para selecionar uma imagem, além da ferramenta Caneta é 
possível també usar outras ferramentas, principalmente quando a 
imagem possuí um preenchimento sólido sem muitas variações de 
cores, para este tipo de seleção você poderá usar a ferramenta 

Varinha mágica  

● Apenas com um clique simples dentro da imagem já é criada uma 
seleção 

● Caso a imagem contenha uma variação de cores maior e o fundo 
da imagem seja num único tom, você pode selecionar o fundo da 
imagem e usar o recurso “Selecionar inverso” clicando com o botão 
direito sobre a seleção. 

 

● Durante um projeto no qual você está adicionando uma imagem 
sobre outro é importante que ela receba ajustes para que não fique 
de maneira artificial sobre a imagem de fundo 

● Para esses ajustes, pode-se usar a janela de Equilíbrio de cores, 
Matiz/Saturação, Vibratibilidade, entre outras. 

● Existem também ferramentas que podem auxiliar nessa 
preparação da imagem além dos ajustes. É possível usar também 
a ferramenta Desfoque que auxilia no desfoque das bordas da 
imagem inserida, causando um efeito mais suave a ela 
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● A ferramenta Desfoque é localizada na lateral esquerda do 

programa na barra de ferramentas  

● Basta ajustar suas propriedades e aplicar sobre a imagem 

● Máscara de Corte 
● Uma máscara pode ser aplicada sobre uma cada desde que haja 

uma outra camada abaixo dela. 

● O intuito dessa ação é colocar um conteúdo dentro de outro, por 
exemplo, você tem uma elipse para edição e deseja adicionar uma 
imagem qualquer dentro dos limites dessa elipse. Para isso é 
preciso ter duas camadas, a superior com a imagem e ainferior 
com a elipse como neste exemplo: 

 

● E então basta teclar Ctrl+Alt+G que a imagem será inserida 
exatamente dentro da elipse, ficando assim: 
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37 - Praticando: Projeto Sonho – Parte 3 

● Praticando 
● Neste projeto será praticado um pouco mais da animação dos itens 

de um projeto, usando a linha do tempo. 

● Para se animar uma imagem dentro da linha do tempo é 
importante que essa imagem seja convetida em objeto inteligênte, 
para ser feito isto, basta clicar com o botão direito na camada 
desejada com a imagem e clicar na opção indicada: 

 

● Feito a conversão, basta iniciar a janela da linha do tempo, 
localizada no menu Janela e na opção Linha do Tempo. 

● Sempre use o botão indicado para iniciar uma animação: 

 

● Com a janela de linha do tempo aberta, você terá acesso as 
camadas disponíveis para edição, apenas as camadas que foram 
convetidas em objeto inteligênte estarão acessíveis com a opção 
Transformação, uma opção importante para movimentar e 
redimensionar a imagem que fará a animação no projeto. 

● Clicando sobre o crônometro da opção Transformação é criado um 
marcador de inicial da animação, esse mesmo marcado é 
adicionado ao primeiro quadro da linha do tempo. 

● Movendo ou redimensionando a imagem é criado um ponto final 
para a sua animação, porém é importante mover o marcador da 
linha do tempo para o ponto que você quer que animação encerre, 
geralmente é usado o final da barra da linha do tempo. Exemplo: 
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● Você poderá visualizar a animação a qualquer momento clicando 
sobre o botão Reproduzir 

 

38 - Fechando o Projeto Sonho 

● Praticando 
● Neste projeto o arquivo usado para animação será exportado no 

formato MP4 para visualização em programas de mídia e 
postagens pela internet 

● Clique no arquivo, clique em Exportar e clique em Aplicar 
renderização em vídeo...  

● Desta maneira é possível escolher o nome do seu arquivo, pasta 
em que ele será salvo além de algumas configurações extras. Exp: 

 

● Clique no botão Aplicar Renderização e aguarde o final da 
exportação 

● Confira a exportação em seu local de gravação 
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39 - Introdução ao Camera RAW 

● Introdução 
● Camera Raw é um filtro externo do Photoshop, onde possuí suas 

próprias ferramentas assim como o filtro Dissolver que foi 
praticado nos módulos anteriores 

● Abrindo o Filtro Camera Raw 
● Para abrir o filtro Camera Raw é possível acessar o menu Filtro e 

a opção Filtro do Camera Raw ou usar a combinação de teclas: 
Ctrl+Alt+A 

● Conhecendo as Ferramentas e Ajustes 
● A janela do filtro é composta por ferramentas superiores e ajustes 

na lateral direita da janela, onde cada ferramenta proporciona uma 
um ajuste diferente para a imagem 

 

● Clicando sobre a ferramenta Pincel presente na janela do Camera 
Raw é possível notar uma série de ajustes na lateral direita da 
janela 

● Embora o nome seja igual a ferramenta presente na janela 
principal do Photoshop ela funciona de uma forma diferente da 
outra. É necessário primeiro aplicar o pincel sobre a imagem onde 
não surigirá nenhum efeito e depois modificar os ajustes onde será 
aplicado apenas sobre o local que o pincel foi aplicado 

● Ao se criar uma aplicação com o pincel é criado um marcador 
vermelho que indica que existe uma aplicação naquele trecho 
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● O mercado vermelho pode ser excluído se o efeito não ficar 
conforme o desejado 

● Basta clicar sobre o marcador e teclar Delete 

 

● Uma dica importante para a janela é não apertar a tecla Enter 
entre a configuração de um ajuste para outro, pois isto pode fazer 
com que a ferramenta seja artarnada para a ferramenta Zoom. O 
ideal é configurar o ajuste e clicar sobre outro campo, clicar sobre 
OK caso já tenha terminado. 

40 - Praticando: Camera Raw, Ajustes, Cores, 
Sombras e Exposição 

● Praticando 
● Dentro do Camera Raw é possível identificar ferramentas que 

funcionam de formas diferentes, como é o caso da ferramenta 
Zoom que basicamente aplica o efeito sem precisar de uma pré 
seleção como é caso da ferramenta Pincel. 

● A ferramenta Zoom assim como as demais do Camera Raw 
apresenta seus ajustes na lateral da janela: 
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● Clicando sobre o marcador central e arrastando para a esquerda 
ou direita é possível aplicar o ajuste desejado 

 

● Outra maneira de se aplicar o ajuste é digitando diretamente na 
caixa de valor do ajuste, assim: 

 

● A mesma regra se aplica a outros ajustes presentes no Camera 
Raw. 

● Após a edição de um ajuste ele fica salvo o último valor inserido, 
portanto sempre quando necessário, retorne os valores a zero 
quando realizar uma nova edição. 

● Outro exemplo é a ferramenta Filtro radial  

● Que tem como objetivo criar elipes com os ajustes que você 
programou, o filtro funciona muito bem em fundos de imagens, 
principalmente quando existem detalhes na imagem mais claros 
dificilmente visíveis sem edição, esse filtro costuma realças estes 
detalhes aplicando-os no formato de elipse. 

● Veja a comparação de uma imagem sem o filtro e com: 
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● A principal melhora entre as imagens é o fundo da imagem na 
parte superior, na imagem “Antes” nota-se apenas tons de branco, 
na imagem “Depois” pode-se perceber variações de azuis, amarelo 
e outros tons. 

● Qualquer aplicação feita de forma incorreta, pode ser corrigida 
teclando Ctrl+Alt+Z ou simplesmente clicando sobre o botão 
Cancelar no Camera Raw que o efeito não é aplicado sobre a 
imagem original 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM DA APOSTILA 
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