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01 – Conhecendo o Photoshop 

● Abrindo O Photoshop 

● O Photoshop é um editor completo de imagens e conteúdos gráficos, ele 
trabalha com edições de fotos, composição a pintura digital, animação e 
design gráfico 

● Para abrir o Photoshop: 

 Tecle Winkey (tecla Windows)  

 Digite “Photoshop” 

 

● Clique sobre o programa para abrir 

 

● Conhecendo o Photoshop 

● No topo do programa são exibidos os menus 

 

● Através do menu “Arquivo” é possível criar novos arquivos, abrir, salvar 
projetos, fechar, etc 

● Para abrir um arquivo por exemplo, basta clicar no menu “Arquivo” e clicar 
na opção “Abrir” 
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● É possível também usar teclas de atalho para executar ações no 
Photoshop 

● As teclas “Ctrl+O” permitem abrir um arquivo 

 

● As teclas “Ctrl+N” permitem criar um novo documento 

 

● As teclas “Ctrl+S” permitem salvas alterações num projeto 

●  

● As teclas “Shift+Ctrl+S” permitem salvar o projeto num local a sua 
escolha 

 

● A esquerda do programa são exibidas todas as ferramentas 
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● Cada ferramenta oferece uma opção diferente de edição e algumas delas 
possuem variações que podem ser exibidas através de uma técnica de 
clique 

● Para exibir as variações de ferramentas basta clicar na ferramenta e 
manter o clique por alguns segundos, assim ela irá abrir um novo painel 
com as variações, veja o exemplo da ferramenta “Letreiro Retangular” 

 

● As ferramentas também oferecem uma prévia do seu funcionamento, para 
visualizar uma pequena simulação do uso da ferramenta posicione o 
cursor do mouse sobre uma delas, uma nova janela será aberta com a 
simulação 

 

● Redefinindo O Layout Padrão 

● O Photoshop assim como outros programas da Adobe oferece a 
possibilidade de personalizar o seu layout de trabalho, o layout padrão do 
programa é o "Essenciais", porém se você modificar alguns painéis de 
lugar essa modificação será mantida 
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● Neste caso é possível redefinir um estilo de layout tornando o padrão 
novamente 

● Use a seta indicada e escolha um dos layouts padrões do Photoshop, o 
usado durante o curso é o “Essenciais” 

 

● Para redefinir o layout, use a opção “Redefinir...” com o nome do layout a 
frente 

 

● Outros layouts possuem utilidades diferentes, cada layout é voltado a um 
tema específico o "Pintura" por exemplo oferece painéis relacionados a 
cores e tipos diferentes de pincéis 

● Conhecendo Camadas 

● O Photoshop é divido em três conceitos, ferramentas, localizadas a 
esquerda do programa, menus, localizados no topo e camadas que é 
basicamente um painel que controla a exibição de tudo que é criado e 
editado na imagem 

● Por padrão ao abrir um arquivo no Photoshop já é criado uma camada que 
indica a imagem original, como ela foi salva em seu computador 

● As camadas funcionam como películas que podem receber edições sem 
que a imagem original seja afetada, porém isto não quer dizer que você 
também não possa fazer as edições na própria camada original 

● Na maior parte dos casos a primeira camada é bloqueada pelo Photoshop, 
onde tem o objetivo de preservar o conteúdo original, porém você pode 
desbloquear essa camada que será uma ação realizada nas próximas 
aulas, ou pode também duplicá-la 
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● Para duplicar uma camada por exemplo, utiliza-se o atalho de teclas 
“Ctrl+J” 

 

● A camada é criada acima da camada selecionada e por padrão com um 
nome definido pelo próprio Photoshop 

● É possível trocar o nome de uma camada, apenas dando um clique duplo 
em sua descrição dentro da camada e digitando o nome desejado 

● Outro recurso interessante nas camadas é a possibilidade de ocultar e 
exibir seu conteúdo, ao ocultar uma camada que está acima de outra o 
conteúdo da camada que está abaixo dela é mostrado 

● Use o ícone indicado para ocultar e exibir camadas 

 

● Ferramenta Borracha 

● Para ativar a ferramenta “Borracha”, clique: 

 

● A ferramenta oferece propriedades que permitem controlar o tamanho, 
opacidade e insendidade com que a ferramenta é aplicada 
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● Essas propriedades estão localizadas no topo do programa, ao selecionar 
a ferramenta 

● Ajuste as propriedades da ferramenta e aplique nos trechos da imagem 
para apagar. Exemplo: 

 

 

02 – Ferramenta Letreiro 

● Letreiro Elíptico 

● As ferramentas "Letreiro" permitem criar seleções bastante precisas em 
formas como retângulos e círculos, ao criar a seleção a edição destes 
trechos torna-se muito mais simples 

● Antes de conhecer melhor a ferramenta, é importante conferir se a régua 
está ativa em seu programa 

● A régua quando está ativa fica visível sobre a tela ao lado das ferramentas 
e abaixo dos menus 

 

● Para ativar ou desativar as réguas basta usar as teclas de atalho “Ctrl+R” 
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● Outra maneira de ativar e desativar as réguas é através do menu 
“Visualizar”, clique em “Visualizar” e clique em “Réguas” 

 

● Com as réguas ativas é possível criar as linhas guias antes de realizar a 
seleção usando a ferramenta “Letreiro”, com as guias a seleção torna-se 
mais precisa 

● Para selecionar a ferramenta “Letreiro Elípitico” clique sobre a ferramenta 
“Letreiro Retangular” e sem soltar o clique aguarde até o programa exibir 
as variações da ferramenta, depois, clique na ferramenta “Letreiro 
Elípitico” 

 

● É possível criar seleções com essa ferramenta clicando sobre a imagem e 
sem soltar o clique arrastando até outro ponto, assim será aberta uma 
seleção no formato de círculo ou elipse.  

● Adicionando Linhas Guias 

● Clique sobre a régua horizontal ou vertical do Photoshop e mantendo o 
clique arraste para baixo, posicione a linha na imagem da forma que 
desejar. Exemplo: 
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● Use também a régua vertical e adicione várias linhas guias para selecionar 
um trecho esférico por exemplo. 

● Clique na interseção das linhas e mantendo o clique arraste até a outra 
interseção 

 

● A seleção com as guias torna-se mais precisa: 

 

● Para cancelar a seleção realizada com as ferramentas letreiro, use a 
combinação de teclas “Ctrl+D” 

 

● As linhas guias também podem ser descartadas, basta clicar sobre elas e 
mantendo o clique arrastar em direção a régua novamente, quando o 
cursor do mouse estiver sobre a régua, solte o clique e a linha guia será 
removida 

● Letreiro Retangular 

● O funcionamento da ferramenta letreiro retangular é bastante semelhante 
a letreiro elíptico, basicamente a diferença entre elas está na forma que 
elas criam, a elíptico cria elipses, esferas e a retangular cria retângulos e 
quadrados perfeitos 

● Selecione a ferramenta “Letreiro Retangular” 
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● Ou caso a ferramenta não esteja em primeiro plano, clique na ferramenta 
“Letreiro Elípitico” e mantendo o clique aguarde até que o programa exiba 
as variações dessa ferramenta, então, clique na ferramenta “Letreiro 
Retangular” 

 

● Para aplicar a seleção usando a ferramenta, clique num trecho da imagem 
e mantendo o clique arraste até a direção oposta, será criada uma janela 
de seleção no formato retangular 

 

● Exemplo: 
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● Para cancelar a seleção após sua edição, use as teclas de atalho “Ctrl+D” 

 

 

03 – Ferramenta Laço e Laço Poligonal 

● Ferramenta Laço Poligonal 

● A ferramenta laço poligonal permite criar seleções em imagens, suas 
seleções são feitas com base em linhas retas onde é preciso clicar em 
pontos diferentes para se obter a seleção desejada 

● Localize a ferramenta “Laço”, clique sobre ela e mantendo o clique 
aguarde até que o programa apresente as variações, então, clique sobre 
a ferramenta “Laço Poligonal” 

 

● Ao selecionar a ferramenta ela permite ajustar suas propriedades, que 
estão localizadas no topo do programa logo abaixo dos menus 

● Para selecionar, clique num trecho da imagem um ponto de partida em 
um local que você deseja selecionar. Exemplo: 
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● Clique num outro ponto mais a diante da imagem, procure seguir os 
contornos da própria imagem. Exemplo: 

 

● Em trecho menores com mais detalhes, pode-se aplicar o zoom na 
imagem para visualizar melhor e não perder muitas informações durante 
a seleção 

● Para controlar o zoom, use a tecla “Alt” e mantendo-a pressionada, gire o 
scroll do mouse para cima ou para baixo aumentando e reduzindo o zoom 

● Continue selecionando sua imagem. Exemplo: 

 

● Toda seleção ao iniciada precisa terminar sobre o mesmo ponto de partida, 
ou seja, assim que selecionar todo o trecho desejado contorne a seleção 
e clique novamente no ponto inicial da seleção par “fechar” o trecho de 
seleção. Exemplo: 
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● Para cancelar a seleção após a seleção, use as teclas de atalho “Ctrl+D” 

 

● Salvando Seu Arquivo 

● Para salvar um arquivo, clique sobre o menu “Arquivo” e clique na opção 
“Salvar como...” 

 

● Será aberta a janela “Salvar como” 

● Escolha o seu local de armazenamento do projeto, defina um nome para 
ele, tipo e clique em “Salvar”. Exemplo: 

 

● Diferente da opção “Salvar como” que permite escolher o local de 
salvamento do seu arquivo, existe também a opção “Salvar” 

● Use o menu “Arquivo” e a opção “Salvar” 

 

● Ou utilize a combinação de teclas “Ctrl+S” 
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● Ferramenta Laço 

● Ative a ferramenta “Laço” 

 

● Caso a ferramenta “Laço” não esteja como primeiro plano, clique na 
ferramenta “Laço Poligonal ou Magnético” e mantendo clique aguarde o 
programa exibir a variação de ferramentas, depois, clique na ferramenta 
“Laço” 

 

● A ferramenta “Laço” funciona diferente da laço poligonal, ao invés de criar 
linhas retas ela permite uma seleção livre conforme você movimenta o 
mouse ela já vai selecionando desde que você mantenha o clique 

● Para cancelar a seleção da ferramenta “Laço”, use a combinação de teclas 
“Ctrl+D” 
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04 – Ferramenta Laço Magnético 

● Laço Magnético 

● A ferramenta laço poligonal permite criar seleções em imagens, suas 
seleções são feitas com base em linhas retas onde é preciso clicar em 
pontos diferentes para se obter a seleção desejada 

● Neste projeto, será removido o fundo representado pelo céu atrás das 
montanhas e em sequência ele será substituído por outro fundo, usando 
outra imagem 

● Ative a ferramenta “Laço Magnético” 

 

● A ferramenta “Laço Magnético” também oferce propriedades para 
personalização da ferramenta antes da aplicação, elas são localizadas no 
topo do programa logo abaixo dos menus 

● Antes de iniciar a seleção com a ferramenta, é importante entender que 
ao iniciar deve se analisar a imagem e ver qual será o caminho da sua 
seleção, onde será o ponto A e o ponto B (início e término da seleção) 
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● Clique no ponto de partida da imagem e vá contornando a imagem sobre 
suas bordas a ferramenta irá se atrair sobre as bordas mais contrastantes, 
bordas que tenham tons semelhantes ao fundo da imagem podem não ser 
selecionadas corretamente, neste caso, é possível clicar na imagem para 
definir novos pontos de seleção e então continuar a partir deles 

● É importante saber que ao utilizar o laço magnético pode-se corrigir 
alguma aplicação indesejada pressionando a tecla "Delete", assim o ponto 
de seleção será deletado naquele trecho 

 

● Para retirar a seleção da imagem, use as teclas de atalho “Ctrl+D” 

 

● Selecionando Inverso 

● Selecionar um trecho da imagem menor e inverter a seleção é mais 
simples do que selecionar todo o cenário ao redor daquele trecho, assim 
o Photoshop permite que você inverta as seleções a qualquer momento 
para facilitar as edições 

● Após realizar uma seleção com qualquer uma das ferramentas de laço, 
varinha mágica, seleção rápida ou letreiros, use o menu “Selecionar” e 
clique na opção “Inverter” 

● Ou clique dentro da seleção e clique na opção “Selecionar Inverso” 
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● Uma terceira maneira de inverter uma seleção é usando as teclas de 
atalho, use a combinação: 

 

● Assim como em outras seleções, para remover a seleção da imagem, use 
a combinação “Ctrl+D” 

 

05 – Ferramentas de Seleção de Objeto, Seleção 
Rápida e Varinha Mágica 

● Seleção de Objeto 

● A ferramenta "Seleção de objeto" permite que se crie janelas de seleção 
ao redor de um objeto dentro da imagem 

● Isto não quer dizer que a seleção não possa ser melhora, assim como em 
outras ferramentas de seleção você sempre poderá usar ferramentas 
alternativas para um melhor desempenho para realizar a ação desejada 

● Para ativar a ferramenta "Seleção de objeto", clique sobre a ferramenta 
"Varinha mágica" e mantenha o clique, após alguns segundo clique na 
variação "Seleção de objeto" 
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● O cursor do mouse ao selecionar a ferramenta de seleção de objeto fica 
assim: 

 

● Para criar a seleção, escolha um objeto na imagem e crie um janela de 
seleção ao redor dele, exemplo: 

 

● Será criada uma seleção automática pelo programa: 

 

● Essa ferramenta é recomendada para selecionar objetos que possuem 
poucos detalhes contrastantes em seu contorno, objetos com muitos 
detalhes ou com tons semelhantes ao tom de fundo podem não apresentar 
uma boa seleção 

● Use a combinação de teclas “Ctrl+D” para retirar a seleção do objeto 
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● Varinha Mágica 

● A ferramenta varinha mágica é muito utilizada em grandes seleções, 
principalmente em fundos com cores sólidas ou alto contraste de tons 

● Clique sobre a ferramenta “Varinha Mágica” 

 

● Ajuste as propriedades da ferramenta no topo do programa 

● Para realizar a seleção escolha um trecho de tons semelhantes, como 
céus, fundos com cores sólidas, ou objetos contrastes. Exemplo: 

 

● A ferramenta fará uma boa seleção desde que esteja com sua tolerância 
ajustada, se a tolerância estiver mais baixa a ferramenta pode ignorar 
alguns tons e não completar partes da seleção. Exemplo: 
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● Ajuste um valor mais elevado de tolerância, exemplo: 

 

● Clique novamente no fundo da imagem, assim a seleção será mais 
completa 

● As seleções podem ser removidas usando as teclas de atalho “Ctrl+D” 

 

● Seleção Rápida 

● Selecione a ferramenta “Seleção Rápida” 

 

● Diferente da ferramenta “Varinha Mágica” que é mais usada para seleções 
com cores sólidas a ferramenta “Seleção Rápida” permite seleções em 
fundo com mais facilidade, mesmo que ele tenha uma grande variação de 
tons 

● Para selecionar com essa ferramenta, basta clicar no trecho desejado e 
mantendo clique arrastar até outros pontos 

● A ferramenta também respeita locais com alto contraste, evitando assim 
selecionar pontos indesejados 

● Caso algum ponto seja selecionado à mais ou à menos durante a seleção, 
use os pontos “Adicionar à seleção” ou “Subtrair da seleção” para retirar 
seleções ou adicionar 
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06 – Distorção de Perspectiva 

● Distorção de Perspectiva 

● A ferramenta distorção de perspectiva como o próprio nome diz tem a 
função de modificar a perspectiva da imagem, podemos visualizar 
conteúdos a partir de outros ângulos 

● Para aplicar a opção “Distorção de perspectiva”, clique sobre o menu 
“Editar” e clique em “Distorção de perspectiva” 

1.  

2.  

● A ferramenta conta também com propriedades exibidas no topo do 
programa 

● O próximo passo é clicar na imagem para a adição da grade de 
perspectiva, através dela será possível ajustar a posição da imagem 

● Procure criar a grade seguindo as linhas da imagem, se um prédio por 
exemplo, se baseie nas janelas e linhas do prédio para ajustar 

● Ao terminar a posição da grade, tecle “Enter” 

● A grade de seleção é transformada num quadro, no qual teve suas alças 
de seleção modificada 

● Use essas alças de seleção para reposicionar a posição da imagem, 
alterando assim a sua perspectiva 
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● Se errar alguma aplicação, use as teclas de atalho “Ctrl+Z para desfazer 
a ação e depois refaça 

● Terminando o ajuste sobre a imagem, clique no botão “Confirmar 
distorção de perspectiva” 

 

07 – Transformação Livre e Escala Sensível ao 
Conteúdo 

● Transformação Livre 

● O recurso transformação livre permite ajustar as dimensões da imagem, 
seja para aumentar, diminuir e até mesmo distorcê-la 

● Aplique a transformação livre através do menu “Editar” e a opção 
“Trasformação Livre” 

● Ao ativar a opção é criado uma caixa de selção ao redor da imagem, onde 
possuem alças que permitem alterações nas dimensões da imagem 

 

● Outra maneira de se abrir a “Transformação Livre” é através de teclas de 
atalho, use a combinação “Ctrl+T” 
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● Ao concluir a edição sobre a imagem, use a tecla “Enter” finalizando 
assima  edição 

 

● Na transformação livre se tem também uma painel de propriedades, 
através dele é possível alterar a dimensão da imagem usando valores 
como a porcentagem da largura ou da altura 

 

● Ativando o botão de proporções se pode alterar a imagem sem dirtocê-la 

 

● Para entender melhor o funcionamento da ferramenta, use também teclas 
como “Alt”, “Ctrl” e “Shift” mantendo uma delas pressionada enquanto 
altera a posição de uma alça. 

● Cada tecla permite uma mudança diferente sobre a seleção na 
transformação livre, umas distorcem outras mantem a proporção, etc 

● Se alguma mudança na alça não saiu como desejado, use a combinação 
de teclas “Ctrl+Z” para desfazer a última ação e depois refaça 

● Escala Sensível ao Conteúdo 

● A opção "Sensível ao Conteúdo" está disponível dentro da ferramenta 
"Corte", a opção funciona como um preenchimento automático do plano 
de fundo ao expandir a tela de pintura por exemplo 

● Ative a ferramenta “Corte” 
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● Ao selecionar a ferramenta “Corte” são mostrados alças de corte ao redor 
da sua imagem, clique na alça central da direita de sua imagem e sem 
soltar o clique arraste para direita 

 

● Pressione a tecla “Enter” 

● Como não existe mais partes da imagem neste local, o programa cria um 
espaço vazio ao lado, transparente. Exemplo: 

 

● Isto acontece, pois, a imagem já está no seu limite, e ao arrastar a alça 
de corte para fora dos seus limites ela aumenta a tela de pintura sem que 
a imagem seja alterada, exibindo assim o fundo transparente 

● Para desfazer a ação, pressione a combinação de teclas “Ctrl+Z” 
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● Ative a opção “Sensível a conteúdo” que está nas propriedades da 
ferramenta “Corte” 

 

● Repita novamente o procedimento clicando na alça de corte e aumentando 
o tamanho para a direita 

 

● Ao invés de teclar “Enter”, use o botão “Confirmar operação de corte atual” 

 

● Será iniciado um processo de preenchimento automático, aguarde até que 
o Photoshop termine esse processo 

● Ao invés de apresentar um espaço transparente o programa faz um auto-
preenchimento selecionando partes da imagem e preenchendo o espaço 
como se fosse uma continuação, aumentando a largura da imagem 
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● O único problema da ferramenta é que por ela coletar informações 
próximas a seleção ela acaba repitindo partes da imagem, como por 
exemplo neste céu, não existe variações de nuvens elas ficam iguais a 
partir de um ponto 

 

● Estes são detalhes que podem também serem corrigidos através de outras 
ferramentas como a pincel de recupeação ou carimbo por exemplo 

08 – Ferramentas de Pintura e Desenho 

● Ferramenta Pincel 

● Ative a ferramenta “Pincel” 

 

● Ao ativar a ferramenta são exibidas suas propriedades no topo do 
programa 

● As propriedades permitem ajustar o tamanho do pincel, dureza, opacidade 
e suavização 

● A opacidade por exemplo por padrão é mantida em 100% ou com o valor 
da ultima aplicação feita, ao reduzir esse valor de 100% é criado uma 
transparência no preenchimento do pinel 
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● Na ferramenta "Pincel" o controle de tamanho ajusta basicamente o 
tamanho da área em que pincel irá aplicar o preenchimento e a dureza 
controla a forma com que ele será aplicado se terá um estilo mais 
consistente ou esfumaçado com uma saída em degrade 

● Para ajustar a cor do pincel, use a cor de primeiro plano de Photoshop, 
clique sobre ela e escolha uma cor de sua preferência na paleta de cores 

 

● Ao definir a cor a sua escolha, clique em OK para confirmar 

● O cursor do mouse irá variar de acordo com o tamanho definido no pincel 
se o tamanho tiver um valor baixo o círculo do cursor será menor, se for 
um valor mais alto ele será maior 

 

● Para aplicar basta clicar na imagem e mantendo o clique arrastar criando 
assim um preenchimento sobre o local que o mouse foi passado 

● Ferramenta Lápis 

● Assim como a ferramenta "Pincel" ela permite controlar o tamanho, 
dureza, opacidade e suavização 

● Clique sobre a ferramenta "Pincel" e mantendo o clique aguarde até o 
programa exibir as variações de ferramentas, depois, clique na ferramenta 
"Lápis" 
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● A ferramenta “Lápis” também possuí um painel de propriedades, ajuste o 
painel conforme a sua escolha. Exemplo: 

 

● Para aplicar, clique num trecho e arraste para desenhar, depois solte o 
clique, se errar a aplicação pressione as teclas "Ctrl+Z" e repita o processo 

● Exemplo de aplicação:  

● Ferramenta Lata de Tinta 

● Ative a ferramenta “Lata de Tinta” 

 

● Essa ferramenta tem uma função bem simples, basicamente ela permite 
pintar grandes trechos numa imagem, controlando é claro algumas 
propriedades 

● A cor usada na lata de tinta é a cor de primeiro plano do Photoshop 
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● Clicando sobre a cor de primeiro plano pode-se escolher a cor desejada 

● Posicione o cursor na imagem no trecho onde deseja pintar e dê um clique 
simples 

 

● Assim como na varinha mágica e seleção rápida a ferramenta “Lata de 
Tinta” também trabalha com tolerâncias, assim é possível aplicar a 
coloração até em alguns locais com variações de tons 

● Porém, a ferramenta costuam funcionar melhor em locais que existem 
cores sólidas ou poucas variações de cores 

● A área será pintada 

● Ferramenta Degradê 

● Para ativar essa ferramenta, clique sobre a ferramenta "Lata de Tinta" e 
mantendo o clique, aguarde até exibir as variações da ferramenta, depois 
clique sobre a ferramenta "Degradê" 
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● No topo do programa no painel de propriedades dessa ferramenta, clique 
na caixa de degradê. Exemplo: 

 

● Deverá exibir a janela “Editor de gradiente” 

● Nessa nova janela é exibido marcadores que permitem controlar a 
degradação das cores, ao usar um tom claro num marcador e outro tom 
escuro em outro marcador se tem a mescla das cores 

 

● Para alterar as cores dos marcadores, clique em um deles e clique na caixa 
de cor logo abaixo 

 

● Escolha a cor desejada na paleta de cores e clique em OK 

● A cor será alterada na barra de degradê 

 

● As propriedades do gradiente também contam com as opções “Linear, 
Radial, Angular, Refletido e Diamante que permitem dar formas ao 
preenchimento 

● O gadriente mais utilizado em edições básicas é o linear 

 

● Para aplicar o gradiente clique num ponto da imagem e sem soltar o clique 
arraste até outro ponto 
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● A distância entre os dois pontos pode trazer diferentes estilos ao 
preenchimento, caso a aplicação não fique conforme desejado, use a 
combinação de teclas “Ctrl+Z” e refaça a aplicação 

09 – Conhecendo Camadas 

● Conhecendo Camadas 

● Em alguns casos o painel “Camadas” pode ficar oculta sobre o layout 
essenciais, neste caso, clique sobre o panel para exibir seu conteúdo 

 

● A maioria das camadas por padrão tem seu conteúdo bloqueado por 
segurança 

 

● Para desbloquear uma camada, clique duplo sobre ela e digite um nome 
de sua escolha 

 

● E por fim, clique sobre o botão “OK” 

● É possível também desbloquear uma camada, clicando sobre o cadeado 
presente na camada e sem soltar o clique arrastar esse cadeado até o 
botão excluir ou ícone de lixeira 
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● Ao optar por essa ação, saiba que a camada recebe um nome padrão dado 
pelo próprio Photoshop 

 

● Se quiser modificar esse nome, dê um clique duplo na descrição da 
camada e então digite o nome desejado 

● É importante entender que no Photoshop as camadas são lidas de cima 
para baixo, então se existe um preenchimento, imagem e até mesmo 
formas numa camada que está acima de outra imagem por exemplo, os 
componentes dessa camada que estão em cima serão priorizados em 
primeiro plano 

● Modo de Mesclagem 

● Toda camada criada no Photoshop pode ter o modo de mesclagem 
ajustado, essas opções permitem mesclar cores e imagens de uma 
camada para outra, criando assim efeitos diferenciados 

● Para ajustar o modo de mesclagem de uma camada, primeiro selecione a 
camada desejada, clique na seleção do modo de mesclagem e escolha o 
modo desejado. Exemplo “Matiz”: 

 

● Cada modo de mesclagem trás um efeito diferente sobre a imagem, tudo 
irá depender das camadas que estão sendo usadas, cores, etc 
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● Opacidade da Camada 

● Algumas ferramentas como o "Pincel" e "Lata de Tinta" por exemplo já 
oferecem o controle de opacidade em suas aplicações, porém, essa 
opacidade pode ser controlada também diretamente sobre a camada 

● Mantenha a camada que deseja controlar a opacidade selecionada, clique 
no campo do valor com a porcentagem e modifique os valores para 
entender o funcionamento 

 

● Caso a sua camada não tenha nenhum preenchimento ou conteúdo, ative 
a ferramenta “Pincel” faça um desenho simples e então modifique a 
opacidade da camada que está esse desenho, perceba que ele receberá 
uma certa transparência dependendo do valor ajustado 

● Este recurso é muito utilizado em mescla de imagens, na visualização de 
seleções, principalmente quando se tem uma camada duplicada que 
sobrepoe outra, etc 

10 – Uso Avançado De Camadas 

● Camada de Preenchimento ou Ajuste 

● Desbloqueie a sua camada e renomeie para um nome de sua escolha. 
Exemplo: 

 

● Clique sobre o botão “Criar nova camada de preenchimento e ajuste” e 
escolha um dos ajustes. Exemplo: 
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● Criou a camada sobre o painel 

 

● O painel propriedades geralmente é exibido acima do painel “Camadas” é 
através dele que é possível alterar os valores do ajuste criando o efeito 
sobre a imagem 

 

● No caso do ajuste “Exposição” se tem a função de clarear ou escurecer a 
imagem, controlando assim sua luminosidade 

● Ajuste assim para escurecer 
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● A foto original é preservada, o efeito fica apenas sobre a camada de 
preenchimento e ajuste 

 

● Cada uma das opções além da “Exposição” oferece controles diferentes de 
ajuste em suas propriedades, o segredo é ir testando cada uma delas até 
que seja aplicado um efeito que melhore sua imagem ou traga o efeito 
desejado 

● Caso o efeito aplicado não tenha ficado bom, basta excluir a camada que 
ele será removido da imagem 

● Clique no ícone indicado na camada 

 

● Clique no botão “Escluir” e confirme a exclusão 

 

11 – Ferramenta de Texto 

● Ferramenta “Texto 

● Ative a ferramenta “Texto”  
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● O cursor do mouse é modificado ao selecionar a ferramenta: 

 

 

● Outra maneira para selecionar a ferramenta “Texto” é pressionando a 
tecla “T” 

 

● Assim como qualquer outra ferramenta, esta, também possuí um painel 
de propriedades, nele, é possível ajustar a fonte do texto, estilo e 
tamanho, além do alinhamento e cor também 

● Para digitar o texto, configure as propriedades conforme sua escolha e 
clique sobre a imagem ou folha para iniciar a digitação, digite o conteúdo 
e ao terminar a descrição pressione “Ctrl+Enter 

 

● A mesma descrição que foi digitada também indicou o nome da camada 
de texto 
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● Editando Um Texto 

● É possíve editar um texto já adicionado clicando duplo sobre o ícone 
indicado na camada: 

 

 

● Dando o clique duplo no ícone acima, o texto é selecionando permitindo 
seja digitado um novo texto ou que ele seja formatado com as 
propriedades 

 

● Para alterear sua cor por exemplo, é possível clicar no local indicado e 
então escolher a cor na palera de cores 

 

● Ou também clicar na cor de primeiro plano do Photoshop e escolher uma 
cor desejada 

 

● Feita a edição uma maneira alternativa de cancelar a edição do texto é 
ativando a ferramenta “Mover” na qual irá cancelar a ferramenta “Texto” 
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● Além da opção de dar um clique duplo no ícone do texto na camada e 
editá-lo existe também a possibilidade de ativar a ferramenta “Texto” 

 

● E clicando no incício do texto sem soltar o clique arrastar até o final dele, 
assim ele também será selecionado permitindo a formatação 

 

● Texto Distorcido 

● Com o texto selecionada, clique sobre o botão “Criar texto distorcido” 

 

● Será aberta a janela “Distorcer Texto” 

● Escolha o estilo de distorção que deseja aplicar em seu texto. Exemplo: 

 

● O texto será modificado imediatamente  
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● A janela também permite ajustes no estilo como valores de curvatura, 
distorções vertical e horizontal 

 

● Clique sobre o botão OK para confirmar a aplicação 

 

12 – Retoques – Ferramentas: Carimbo, Pincel de 
Recuperação para Manchas e Pincel de Recupera-
ção 

● Pincel De Recuperação Para Manchas 

● Para ativar a ferramenta "Pincel de recuperação para manchas", clique na 
ferramenta "Correção" e sem soltar o clique aguarde a exibição da 
variação de ferramentas, depois clique na ferramenta indicada: 
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● Ajuste o tamanho, rigidez e espaçamento do ferramenta clicando na seta 
indicada: 

 

● Ajuste assim: 

 

● Posicione o cursor do mouse sobre uma mancha em sua imagem. 
Exemplo: 

 

● E dê um clique simples 

● A ferramenta fará uma leitura da região aplicada e irá remover a mancha 
indesejada 

 



46 Photoshop - 2020 

● A ferramenta "Pincel de recuperação para manchas" funciona com cliques 
simples ou clicando e arrastando para a seleção de um trecho maior, 
enquanto maior o trecho selecionado menos precisão na reconstrução da 
imagem ela terá 

● Caso a aplicação não tenha obtido um bom resultado desfaça a ação 
usando as teclas de atalho “Ctrl+Z” 

● Pincel de Recuperação 

● Assim como a ferramenta "Pincel de recuperação para manchas" a 
ferramenta "Pincel de recuperação" também tem a função de corrigir 
trechos da imagem removendo imperfeições, porém, ela funciona de uma 
maneira um pouco diferente 

● Ao invés de simplesmente clicar na imagem, ou clicar e arrastar a 
ferramenta irá depender de um ponto base, que pode ser criado a partir 
da tecla "Alt" 

● Clique sobre a ferramenta "Pincel de recuperação para manchas" e sem 
soltar o clique, aguarde a variação de ferramentas ser exibida e clique em 
"Pincel de recuperação" 

 

● Ajuste o tamanho, rigidez e espaçamento da ferramenta na seta indicada: 

 

● Ajuste assim:  
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● Pressionando a tecla "Alt", note que o cursor do mouse é alterado para 
uma espécie de mira, clique num ponto da imagem que não possua 
manchas para definir um ponto base 

● Agora clique no local onde possuí a mancha, a ferramenta irá coletar 
informações do ponto base e reproduzí-las sobre o ponto com a mancha 
escondendo também a mesma 

● Caso alguma aplicação não tenha saido conforme o esperado desfaça a 
ação através das teclas “Ctrl+Z” e depois refaça 

● Ferramenta Carimbo 

● Clique sobre a ferramenta “Carimbo” 

 

● Assim como a ferramenta "Pincel de recuperação" a ferramenta "Carimbo" 
também utiliza um ponto base usando a tecla "Alt" 

● A grande diferença entre essas duas ferramentas é que a "Carimbo" 
reproduz exatamente o que está no ponto base e a "Pincel de recuperação" 
realiza uma mesclagem para manter a textura e cor escondendo assim 
manchas e imperfeições 

● A ferramenta "Carimbo" geralmente é mais usada quando se deseja criar 
uma cópia da área selecionada e não esconder essa área 

13 – Ferramenta Caneta (Seleção e Criação de 
Vetor) 

● Para realizar uma seleção é importante sempre desbloquear a camada 
caso ela esteja bloqueada, assim você pode realizar mudanças como a 
remoção do fundo, pintura, etc. 

● Desbloqueie a camada desejada e renomeie ela como desejar 
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● Ferramenta Caneta 

● Ative a ferramenta “Caneta” 

 

● O atalho de seleção da ferramenta “Caneta” é a letra “P” ao pressionar 
essa letra a ferramenta é selecionada 

 

● Selecionando Com A Caneta 

● Selecione o modo “Demarcador” 

 

● Durante o processo da seleção pode haver pontos difíceis de visualizar, 
sabendo disto é interessante sempre usar o zoom na imagem aumentando 
e reduzindo conforme sua necessidade de seleção 

● O controle do zoom pode ser feito através da tecla “Alt” e o scroll do 
mouse, basta girá-lo para cima ou para baixo enquanto a tecla é 
pressionada 

● Clique num ponto inicial na imagem para iniciar a seleção. Exemplo: 
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● Após definir um ponto inicial basta posicionar a ferramenta um pouco mais 
distante do primeiro ponto e clicar novamente na imagem, criando assim 
um segundo ponto e uma linha entre eles 

 

● Exemplo: 

 

● A ferramenta “Caneta” é bastante flexível em suas seleções, dar cliques 
simples para criar linhas retas entre um ponto e outro não é a única forma 
de funcionamento da ferramenta 

● Em regiões que possuem curvaturas como no exemplo indicado: 
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● Pode se usar uma técnica diferente de cliques, clique na outra ponta da 
curvatura e mantendo o clique arraste para a esquerda ou para a direção 
que faça a curvatura em sua imagem, como no exemplo: 

 

● O “problema” desta técnica é que ela cria uma outra linha de curvatura e 
se você tentar continuar a seleção do último ponto essa linha ficará 
distorcida 

● Para remover essa linha de curvatura, basta clicar no último ponto de 
seleção pressionando a tecla “Alt” e depois continuar a seleção 

 

● Variando entre essas técnicas de seleção é possível realizar uma seleção 
completa da imagem desejada 
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● Depois que uma seleção realizada com a “Caneta” é terminada é 
importante criar a seleção a partir das opções do Photoshop, pois a 
ferramenta “Caneta” cria uma seleção alternativa que possuí formatações 
limitadas 

● Clique com o botão direito dentro da seleção e clique na opção opção 
“Criar Seleção” 

 

● Procure manter o valor de raio de difusão entre 0,2 no mínio e 1,5 no 
máximo, valores acima destes apresentarão um resultado indesejado 
dependendo de sua edição 

● A seleção ficará assim: 

●  

 

● Após realizar a edição dentro da seleção, use as teclas “Ctrl+D” para 
cencelar a seleção 
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● Vetorizando Imagem 

● Ative a ferramenta “Caneta” 

 

● Ajuste as propriedades conforme sua necessidade. Exemplo: 

 

● Clique nas bordas da imagem que você deseja vetorizar e va selecionando, 
use cliques simples ou cliques mantendo e arrastando o cursor, lembre-
se de eliminar a linha de curvatura usando a tecla “Alt” 

 

● Feita a seleção, se torna fácil ajustar as cores do vetor, clique no campo 
de preenchimento nas propriedades da ferramenta, clique no ícone da 
paleta de cores e escolha a cor desejada ou use o conta-gotas para 
selecionar a mesma cor da sua imagem 
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14 – Galeria de Filtros 

● Galeria de Filtros 

● Clique sobre o menu “Filtro” 

 

● Clique na opção “Galeria de filtros” 

 

● A janela “Galeria de filtros” é divida em três partes importantes, a exibição 
da imagem, os filtros e as configurações deles 

 

● Na primeira parte onde é exibido a imagem é possível ajustar o tamanho 
do zoom para visualizar melhor a imagem 

● Clique por exemplo no valor de zoom no canto da janela 

● E escolha a opção “Ajustar à visualização” 
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● A imagem será exibida por completo na janela 

● Conhecendo Os Filtros Da Galeria 

● Ao abrir a janela “Galeria de filtros” são exibidas todas as categorias de 
filtros disponíveis, veja: 

 

● É possível visualizar as opções disponíveis de filtros dentro de cada uma 
das categorias, basta clicar na seta ao lado da categoria desejada 

 

● Visualize os filtros e escolha um de sua preferência, basta clicar sobre ele 
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● Exemplo:  

● É possível aplicar apenas um filtro por vez enquanto a janela estiver 
aberta, portanto escolha o filtro e depois ajuste suas propriedades 

● As propriedades são ajustads a direita da janela, elas irão controlar a 
insentisda do filtro e outros detalhes 

● Ajuste as propriedades assim: 

 

● Confira as alterações na imagem original e após a aplicação do filtro 
ativando e desativando o ícone de olho do filtro 

 

● Para confirmar a aplicação do filtro, clique no botão OK 

● Como os filtros só são aplicados um por vez, se você quiser aplicar outros 
filtros na mesma imagem basta abrir novamente a janela “Galeria de 
filtros” e escolher outra opção 
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15 – Menu Filtros 

● O menu “Filtro” do Photoshop oferece uma grande variação de filtros que 
ao serem aplicados trazem um efeito diferente sobre a imagem 

● Clique sobre o menu “Filtro” no topo do programa 

 

● Clique sobre a opção “Desfoque” 

 

● Clique na opção “Desfoque de Movimento” 

 

● Ao abrir a janela, reduza o zoom de visualização para que você possa ver 
com mais clareza a aplicação do filtro sobre a imagem 

 

● O ângulo controla a posição de onde o movimento vem, é importante 
acompanhar o gráfico de ângulo ao lado do valor para entender melhor 
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● Já a distância irá controlar a intensidade, se ela for muito alta o resultado 
será uma imagem bastante desfocada 

● Ao definir as propriedades do filtro, clique em OK para confirmar 

● Clique novamente sobre o menu “Filtro” 

 

● Clique na opção “Tornar Nítido” 

 

● Clique em “Tornar Mais Nítido” 

 

● Essa é uma configuração automática do Photoshop, portanto não são 
exibidos propriedades de configuração, o filtro simplesmente faz uma 
leitura da imagem, dos pontos onde existe desfoque por exemplo e os 
torna mais nítidos 

● Outra maneira de edição usando os filtros são através do auxílio de 
máscaras, com elas você consegue controlar os trechos das imagens que 
quer deixar o efeito do filtro e outros trechos sem 
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● Duplique a camada com a imagem original 

● Aplique o filtro desejado sobre a imagem dublicada 

● Crie uma máscara de camada sobre a sua camada duplicada 

 

● Inverta a máscara de camada usando as teclas de atalho “Ctrl+I” 

 

● Selecione a cor inversa a da máscara de camada 

● Ative a ferramenta “Pincel” e aplique o pincel nas regiões que quer deixar 
visível o filtro 

 

 

16 – Filtro Dissolver 

● Filtro Dissolver 

● O filtro "Dissolver" é um plug-in nativo do Photoshop, assim como o 
Camera Raw e o Ponto de Fuga. Os plug-in são como extensões do 
programa que oferecem novas ferramentas em janelas isoladas do 
restante do programa 

● Clique sobre o menu “Filtro”:  
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● Clique sobre a opção “Dissolver” 

 

● Será aberta a janela “Dissolver” 

 

● Outra alternativa de abrir a janela “Dissolver” é usando teclas de atalho 

● Pressione a combinação de teclas “Shift+Ctrl+X” 

 

● A janela apresenta novas ferramentas que permitem diferentes edições 
sobre a imagem, estas ferramentas não são encontradas no Photoshop 
fora deste filtro 

 

● A janela também exibe a imagem na qual está sendo trabalhada com 
mudanças em tempo real 
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● Enquanto a opção “Visualizar” estiver ativa é possível visualizar as edições 
antes de clicar em “OK” 

 

● A direita da janela são exibidos as propriedades que cada ferramenta 
possuí 

 

● Ferramenta Deformação Progressiva 

● Clique sobre a ferramenta “Deformação Progessiva” dentro do filtro 
“Dissolver” 
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● A direita ajuste as propriedades da ferramenta conforme sua necessidade, 
vá ajustando por exemplo os valores e posicionando o cursor do mouse 
sobre a imagem, assim poderá ter uma noção do tamanho que está 
configurando 

● Entenda melhor as propriedades dessa ferramenta 

● Tamanho: O tamanho é referente ao tamanho do pincel que é mostrado 
na imagem. Enquanto maior o valor, maior será o círculo do pincel para 
aplicar na imagem 

● Pressão: A pressão está ligada a intensidade com que a ferramenta é 
aplicada. O valor da pressão é de 1 à 100 onde ajustando valores baixos 
a ferramenta apresenta pouca diferença em sua aplicação, os valores 
baixos são usados quando o retoque na imagem é algo mais sutil que 
precisa de uma precisão maior 

● Densidade: A "Densidade" está ligada a forma como a ferramenta puxa a 
imagem, ao inserir valores altos a imagem é puxada com um ângulo 
maior, de uma maneira mais esférica e valores mais baixos fazem a 
imagem ser puxada de uma maneira mais triangular, criando pontas 

● Para aplicar a ferramenta, clique num determinado ponto que deseje 
modificar e mantendo o clique arraste sutilmente para aumentar ou 
empurrar a região desejada 

 

● Essa ferramenta consegue facilmente remodelar partes do corpo, ela é 
uma ferramenta bastante utilizada por profissionais que trabalham com 
modelos e revistas de moda 

● Aplique a ferramenta em outras regiões e vá ajustando as propriedades 
conforme a sua necessidade 
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● Ferramenta Inchar 

● Ative a ferramenta “Inchar” 

 

● Ajuste as propriedades da ferramenta conforme sua necessidade 

● Aplique a ferramenta sobre trechos da imagem, para aplicar dê cliques e 
mantenha o clique,  assim o local da aplicação irá “inchar” enquanto o 
clique é mantido 

● A ferramenta é usada quando se deseja aumentar a área de uma região 
na imagem como olhos, boca e até outros objetos. Exemplo: 

  

● Lembre-se de controlar bem as propriedades e não deixar o tamanho da 
ferramenta muito grande pois ao inchar a imagem trechos ao redor dela 
também podem sofrer alterações, evite deixar distorções em imagens 
para que não fiquem muito artificiais 

● Após concluir todas as edições dentro do filtro “Dissolver”, clique no botão 
OK para aplicá-las 
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17 – Ajustes de Imagem (Brilho e Contraste, Ní-
veis e Curvas 

● Brilho e Contraste 

● Clique sobre o menu “Imagem” 

 

● Clique na opção “Ajustes” 

 

● Clique em “Brilho/Contraste” 

 

● Exibiu a janela “Brilho/Contrastre” 

 

● Como é possível notar ela é formada por apenas duas configurações o 
brilho e o contraste, assim basta clicar sobre os marcadores e mantendo 
o clique arrastá-los para alterar os valores, modificando a imagem 

● É possível também digitar diretamente o valor desejado sobre as caixas 

● O botão “Automático” costuma apresentar um equilíbrio onde ao usá-lo 
ele corrije tanto o brilho quanto o contraste da imagem 
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● Após ajustar os valores, clique em OK 

● Níveis 

● Clique sobre o menu “Imagem” 

 

● Clique na opção “Ajustes” 

 

● Clique em “Níveis...” 

 

● Abriu a janela “Níveis” 

 

● Uma maneira alternativa para se abrir a janela é usando a combinação de 
teclas “Ctrl+L” 

 

● Ajuste os valores do gráfico conforme desejado e clique no botão OK 
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● Curvas 

● Clique sobre o menu “Imagem” 

 

● Clique na opção “Ajustes” 

 

● Clique em “Curvas...” 

 

● Abriu a janela “Curvas” 

 

● Outra maneira de abrir a janela “Curvas” é através da combinação de 
teclas “Ctrl+M” 

 

● Assim como nos níveis as curvas são ajustadas também através de um 
gráfico, porém esse gráfico oferece uma linha na qual pode se criar curvas 
que resultaram diferentes realces de tons na imagem 
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● A janela também possuí dois marcadores que são responsáveis pelos tons 
escuros e claros da imagem 

 

● Clique na linha do gráfico e sem soltar o clique arraste para criar uma 
linha curva 

 

● A mudança é realizada diretamente sobre a imagem 

● Para confirmar a aplicação, basta clicar em OK 

18 – Ajuste De Imagem (Corresponder Cor, Cla-
rear Fotos, Ajuste de Tons e Câmera Raw) 

● Corresponder Cor 

● O ajuste corresponder cor é um ajuste que tem a capacidade de mesclar 
tons de uma imagem para outra, criando assim um tipo de filtro 
semelhante ao da imagem copiada 

● Para aplicar o efeito clique sobre o menu “Imagem” 
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● Clique sobre a opção “Ajustes” 

 

● Clique na opção “Corresponder cor” 

 

● Será aberta a janela “Corresponder Cor” 

 

● Neste processo é importante que você possua duas ou mais imagens 
abertas no programa Photoshop 

● A imagem que estiver selecionada será exibida na tela 

● O campo origem irá solicitar a o nome da outra imagem, assim será 
possível mesclar a imagem selecionada com a outra 

● Dentro dessa janela também existem controles de luminescência, 
intensidade da cor e atenuação ou atenuar, eles irão acentuar ou reduzir 
o efeito dado pela mesclagem das imagens 

● Equilíbrio de Cores 

● Clique sobre o menu “Imagem” 
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● Clique sobre a opção “Ajustes” 

 

● Clique em “Equilíbrio de cores” 

 

● Será aberta a janela “Equilíbrio de Cores” 

 

● Outra maneira de abrir a janela “Equilíbrio de Cores” é usando a 
combinação de teclas “Ctrl+B” 

 

● Por padrão os valores são equilibrados em 0 e a partir de qualquer 
mudança nesse valor a imagem já sofre alterações em seus tons 

● Ao modificar os valores os marcadores centrais também são modificados 
sendo puxados para o lado correspondente ao valor ajustado 

● Valores negativos movem o marcador para o lado esquerdo e valores 
positivos os movem para o lado direito 
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● Modifique também os três principais tons “Sombras”, “Tons Médios” e 
“Realces” e faça ajustes para entender melhor como a janela funciona 

● Câmera Raw 

● Clique no menu “Filtro” 

 

● Clique sobre a opção “Filtro do Camera Raw” 

 

● O "Camera Raw" assim como o "Dissolver" é um plug-in nativo do 
Photoshop, uma extensão que apresenta novas ferramentas de edição 

● É possível também abrir a janela do “Camera Raw”, através da 
combinação de teclas “Shift+Ctrl+A” 

 

● Assim como em outros ajustes a janela é formada por marcadores que 
controlam os valores das edições, ao mover os marcadores se altera 
também os valores e assim aplica uma certa ação sobre a imagem, seja 
no contraste, realces, sombras e outros efeitos 

● Para confirmar as alterações, clique sobre o botão OK 
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19 – Criando Um Documento Para Impressão 

● RGB 

● A sigla RGB significa "Red, Green e Blue" ou "Vermelho, Verde e Azul" em 
português 

● Juntas, essas cores formam outras opções de tons, veja a imagem: 

 

● O RGB é um modo padrão utilizado para visualização em monitores, ou 
seja, tudo que é postado na internet, nas redes sociais usa o padrão RGB 

● CMYK 

● O CMYK significa Ciano, Magenta, Yellow e Key, em português "Key" 
significa chave 

● A cor chave nesse caso é o preto (black) que é uma mistura das outras 
cores, ela é representada pela palavra-chave ou key para evitar confusões 
com o modelo RGB no qual usa a sigla "B" para representar o "Blue" 
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● Se você notar a imagem perceberá que o modelo CMYK é representado 
pela inversão das cores do RGB, as cores internas do modo CMYK são as 
cores externas do RGB 

● Ciano é a cor oposta ao vermelho, o que significa que atua como um filtro 
que absorve a dita cor (-R +G +B) 

● Da mesma forma, magenta é a oposta ao verde (+R -G +B) e amarelo é 
a oposta ao azul (+R +G -B) 

● Assim, magenta mais amarelo produzirá vermelho, magenta mais ciano 
produzirá azul e ciano mais amarelo produzirá verde 

● O CMYK é o modo padrão usado para impressões, ou seja, ao mandar um 
projeto para imprimir numa gráfica por exemplo o modo solicitado por 
eles será este 

● Ambos os modos de cores podem ser definidos ao iniciar um novo 
documento 

 

● Resolução dos Modos de Cores 

● Inicie um novo documento no Photoshop 

 

● Visualize as categorias para a criação de um novo documento, existe a 
categoria “Impressão” e a “Web”, por padrão elas já vem com a definição 
RGB ou CMYK 
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● Na categoria impressão é sempre importante deixar a resolução em 300 
ppi e para o modo Web, deixar em 72 ppi 

● PPI quer dizer Pixel por polegada e é uma medida usada para controlar a 
resolução da impressão 

● Um arquivo para impressão pode sim conter um ppi mais elevado, porém, 
o valor de 300 já é um valor de boa qualidade para impressões e valores 
acima disto podem deixar o arquivo mais pesado para realizar 
transferências e armazenamento 

● Veja a configuração de 300 ppi em qualquer categoria de impressão 

 

● Site Canva 

● Abra o seu navegador de internet. Exemplo: 

 

● Digite o endereço indicado: 

 

● Tecle Enter e acesse o site 

● Para acessar o conteúdo do site é precisar criar um cadastro ou vincular 
sua conta do Facebook ou Gmail 

● Assim você poderá realizar downloads e navegar sem limitações 
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● Criando um Flyer 

● Abra o programa Photoshop e crie um documento com as medidas 
desejadas 

● Se você possuí uma imagem de base para a criação do Flyer abra essa 
imagem e então utilize ferramentas como “Caneta” e “Pincel” para 
contornar trechos dessa imagem e depois pintar, sendo possível criar 
formas e vetores para o seu Flyer. 

● Caso não possua uma imagem, é possível utilizar a ferramenta “Lata de 
Tinta” e criar cores sólidas em sua folha, e assim desenvolver outros 
conteúdos sobre ela como textos, formas e imagens 

● A ferramenta “Degradê” também possibilita incrementar esse fundo não 
usando uma cor sólida mas um gradiente de cores 

● Ótimos sites para coletagem de imagens são: https://www.freepik.com/ 
e https://pixabay.com/pt/ 

● É possível também usar o “Canva” para pesquisar tamanhos de artes 
usadas em redes sociais, facilitando assim suas criações. Site: 
https://www.canva.com/ 

20 – Criando e Utilizando Ações 

● Painel Ações 

● O recurso de ações permite criar edições numa única ação que é 
reproduzida em imagens em massa, assim, todas as imagens de um pasta 
recebem o mesmo ajuste, facilitando a edição de trabalhos profissionais 

● Clique sobre o menu “Janela” 

 

● Clique sobre a opção “Ações” 
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● Uma alternativa para exibir ou ocultar o painel “Ações” é uso das teclas 
de atalho “Alt+F9” 

 

● O painel já possuí ações padrões com ajustes sugeridos pelo Photoshop, 
porém é possível personalizar este painel criando novos conjuntos com 
novas ações 

● Clique sobre o botão “Criar novo conjunto” 

 

● Ajuste um nome para o seu conjunto. Exemplo: 

 

● Clique sobre o botão OK para confirmar 

● Criando Ações 

● Em um novo conjunto é possível criar novas ações, mantenha o conjunto 
selecionado no painel 

● Clique sobre o botão “Criar nova ação” 

 

● Digite o nome ação desejada, mantenha o conjunto que criou selecionado 
sobre o campo conjunto e clique em “Gravar” 
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● A ação é criada dentro do seu conjunto 

● Ao criar a nova ação ela automaticamente já está em execução, pois o 
botão “REC” fica ativo no painel 

 

● Com a gravação iniciada, qualquer janela aberta, filtro aplicado ou ação 
realizada no Photoshop fica registrado na ação, inclusiva a abertura de 
novas imagens e salvamento delas 

● Como o recurso é usado para edições em massa, procure realizar a 
aplicação de ações em pastas onde existem várias imagens dentro 

● Abra a imagem, faça os ajustes necessários e pare a gravação da ação, 
use o botão indicado: 

 

● Automatizar Lote 

● Após definir a gravação de ação, você pode aplicar sua execução através 
das opções do Photoshop 

● Clique sobre o menu “Arquivo” 

 

● Clique sobre a opção “Automatizar” 
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● Clique em “Lote...” 

 

● Será aberta a janela “Lote” com algumas configurações 

● Nas configurações “Definir” e “Ação” é preciso deixar definido o conjunto 
e ação que você criou para o ajuste 

● Mais abaixo em “Origem”, mantenha a opção “Pasta” selecioanda e clique 
em “Escolher” 

● Ao escolher você irá definir o caminho onde estão todas as imagens que 
serão modificadas automaticamente 

● É importante ativar as opções indicadas: 

 

● Já em “Destino” é onde escolhido o lugar onde serão salvas as imagens já 
modificada, se você desejar substituir as imagens originais pelas imagens 
com os ajustes já aplicados, basta indicar a mesma pasta em ambos os 
locais 

● Clique em OK para realizar a ação 

● O procedimento em lote requer certo eforço do computador, ou seja, é 
preciso ter uma placa de vídeo dedicada em caso de uma aplicação de lote 
com muitas imagens, evitando assim travamentos durante o processo 

● Após aplicar uma ação se ela não for mais útil para você, clique sobre o 
conjunto no painel “Ações” e clique no botão “Excluir” 
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● Clique em OK para confirmar a exclusão 
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