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Introdução 
 

O software de edição de imagens Photoshop pertence a empresa 

Adobe (www.adobe.com) e apresenta inúmeros recursos para 

tratamento de imagens tanto para impressão como para a web e 

também recursos de desenho vetorial. 

 

O programa Photoshop é muito utilizado por profissionais da área de 

fotografia, propaganda e markenting, design, etc. 

 

Nas próximas páginas você irá familirizar-se com o software 

aprendendo o modo de funcionamento dos principais comandos, além 

das dicas. 

 

Bons estudos e aproveite para descobrir novos recursos que o 

software oferece. 

 

Para começar vamos conhecer um pouco do ambiente de trabalho do 

programa, começando pela: 
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Área de trabalho do Photoshop 

 

 

Caixa de Ferramentas 

As ferramentas de trabalho do Photoshop (seleção, edição, mover, 

varinha mágica, caneta, conta gotas, laço, mão, etc) estão agrupadas 

em 3 áreas. Veja o modelo: 
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A ferramenta Marca de Seleção 
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Aprender a selecionar áreas em uma fotografia é fundamental para o 

trabalho de edição e tratamento de uma imagem. As ferramentas de 

seleção disponíveis no Photoshop são as seguintes: 

 

1 - Ferramenta “Marca de Seleção”  

2 - Ferramenta “Laço”  

3 - Ferramenta “Mover”  

4 - Ferramenta “Varinha Mágica”  

 

Ferramenta Marca de Seleção 

O ícone da ferramenta Marca de Seleção contém ferramentas ocultas. 

Para ativá-las basta manter pressionado o botão do mouse sobre o 

ícone. Movimente o cursor e escolha a ferramenta desejada. São 

elas: 

  

 

 

A - Ferramenta “Marca de Seleção Retangular”: permite 

selecionar uma área retangular em uma imagem. Basta posicionar o 

cursor sobre determinado local na imagem e, com o botão do mouse 

pressionado, movimentá-lo até o local desejado. Á área retangular 

selecionada ficará pontilhada. 
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B - Ferramenta “Marca de Seleção Elíptica”: permite selecionar 

áreas elípticas ou circulares, usando o mesmo procedimento descrito 

acima.  

 

C e D - As ferramentas “Marca de Seleção de Linha e Coluna 

Única”: permitem selecionar uma linha ou uma coluna com 1 pixel 

de largura.  

 

E - Ferramenta “Corte Demarcado”: com ela é possível cortar 

pedaços de uma imagem. Faça o mesmo procedimento da ferramenta 

A para marcar a área que deseja cortar. Basta agora dar um duplo 

clique no interior da área selecionada e tudo que não estiver 

selecionado será eliminado da foto. 
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A ferramenta Laço 

Você pode utilizar a ferramenta “Laço”  para fazer seleções que 

exigem linhas livres e linhas retas. É necessário um pouco de prática 

para usar esta ferramenta e para alternar entre seleções livres e em 

linha reta. Se você errar durante a seleção, simplesmente desmarque 

a seleção e comece de novo. 

Na ferramenta Laço você tem 3 opções de seleção: 

1 - Laço  

2 – Laço Poligonal  

3 – Laço Magnético 

 

 

 



 

 

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE 
COLÉGIO PRESBITERIANO MACKENZIE – SP 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL 
 

 
 

 

  
Informática Educacional  

9

1- Com a ferramenta “Laço” você 

seleciona uma imagem à mão livre. 

Clique no ponto inicial e arraste 

contornando a figura até completar a 

seleção (o contorno cruza o ponto 

inicial). 

 
 

 

2- Com a ferramenta “Laço 

Poligonal” você seleciona uma 

imagem através de linhas retas, 

ponto-a-ponto. Cada clique 

corresponde a um ponto. 

3- A ferramenta “Laço Magnético” 

possibilita fazer seleções à mão livre 

de áreas com bordas em alto 

contraste. Quando você desenha 

com a ferramenta “Laço Magnético”, 

a borda automaticamente se ajusta 

à borda que você está traçando 

(como um ímã - por esse motivo 

essa ferramenta leva o nome de 

magnético). 
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A ferramenta Varinha Mágica 
 
 

 

 

 

A ferramenta Varinha Mágica  admite a seleção de pixels adjacentes (os 

pontos que estão todos lado a lado) em uma imagem, com base em uma 

semelhança de cores. 

Esta ferramenta é muito útil para selecionar áreas com formatos irregulares, 

sem ter que traçar um contorno complexo utilizando a ferramenta “Laço”. 

 

Utilizando a Ferramenta “Varinha Mágica”  

Para utilizá-la dê um duplo clique no ícone da “Varinha Mágica” na caixa de 

ferramentas. Irá aparecer a palheta de opções desta ferramenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na palheta “Opções da Varinha Mágica”, a item Tolerância controla quantos 

tons semelhantes a uma cor são selecionados quando você clica em uma 

área. O padrão é 32, indicando que 32 tons semelhantes mais claros e 32 

tons semelhantes mais escuros serão selecionados. 
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Clique com a ferramenta “Varinha Mágica” em qualquer lugar da imagem 

que deseja selecionar (foto acima, à esquerda). Observe que a área de tons 

contínuos será selecionada. 

 

Para selecionar o restante da imagem, mantenha pressionada a tecla Shift 

e clique nas áreas ainda não selecionadas. Observe que aparece um sinal 

de mais (+) com o ponteiro da “Varinha Mágica”, indicando que você está 

adicionando à seleção atual (foto acima, centro).  

 

A ferramenta Mover 

Com a ferramenta mover, você poderá deslocar os objetos da foto e 

posicioná-las em qualquer lugar da área de trabalho da foto. 

Veja o exemplo: 
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Veja o exemplo a seguir: 

Antes Depois 

  
 
 

A ferramenta Aerógrafo 
 

Além das ferramentas de seleção, o Photoshop possui também as seguintes 

ferramentas de pintura e edição:  

1- Aerógrafo 

2- Pincel 

3- Carimbo 

4- Pincel do Histórico 

5- Borracha 

6- Lápis 
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7- Desfoque 

8- Subesposição 

 
 

Utilizando a Ferramenta “Aerógrafo” 
Aerógrafo, como o próprio nome diz, é uma ferramenta que possibilita que 

você pinte através de um spray.  

Para utilizar esta ferramenta é preciso praticar, por isso daremos aqui as 

noções básicas e o resto é com você. 

 

 

Inicie abrindo uma imagem ou criando uma área de trabalho no menu 

Arquivo à Novo 

 

Em seguida clique nas opções de cores de primeiro e segundo plano e 

defina a cor que você deseja utilizar na pintura (imagem acima, à 

direita).  

 

Lembre-se, a cor do primeiro plano (A) será a do “Aerógrafo” e a do 

segundo plano (B) será a cor de fundo, ou seja, a cor que aparece 

quando você apaga alguma área ou desenho.  
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Com um duplo clique na ferramenta “Aerógrafo”, você abre as opções 

da ferramenta (foto acima à esquerda). 

Para definir a espessura do spray do 

“Aerógrafo”, clique no menu Janela, opção 

“Mostrar Pincéis”, mostrada na figura à direita. 

 

Veja o exemplo abaixo: 
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A ferramenta Pincel 
 

A ferramenta “Pincel” é usada para pintar com diferentes intensidades e 

texturas sobre uma imagem ou um fundo branco. Abra a imagem que quer 

pintar ou então crie uma nova, clicando no menu principal em Arquivo à 

Novo. Selecione a ferramenta “pincel”  na barra de ferramentas 

mostrada na figura abaixo (2). 
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Antes de começar o trabalho, é preciso escolher a forma e o tamanho do 

pincel. Escolha no menu principal “Janela” e depois “Mostrar Pincéis”. Irá 

aparecer uma janela como a da figura abaixo. Clique no tamanho e formato 

do pincel.  

 

 

 

Depois de escolher o tamanho e o formato do pincel, é hora de determinar 

outras características da pintura.  
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Na barra de menu, escolha “Janela” e depois “Mostrar opções”.  

 
 

Clique em cima da imagem e, mantendo o mouse pressionado, faça uma 

linha reta (pressione também a tecla “Shift” e você terá uma linha reta 

perfeita). Com as configurações ajustadas desta maneira, o resultado será 

igual ao do número 1 da figura abaixo. 

Clicando no item “Arestas Aguadas” (figura acima) você cria uma linha com 

as bordas mais evidentes e com uma tonalidade mais clara no centro (2). 
 

 

 

 
Na figura acima, pode ser observado o resultado do controle de opacidade 

da cor selecionada para pintura (3), regulado em 50%. 
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A ferramenta Carimbo 
A ferramenta Carimbo (3) permite que façamos uma cópia da imagem, ou 

parte dela, que pode depois ser aplicada em outra imagem, ou mesmo em 

outro local da imagem original. Um duplo clique em cima da ferramenta 

revela as duas opções existentes para esta função. 

Esta opção permite que você faça uma cópia integral da imagem. Posicione 

o cursor sobre a foto, pressione a tecla Alt e dê um click no mouse. O ponto 

onde o cursor é colocado define a partir de onde a imagem é copiada. Para 

copiar integralmente a imagem, coloque o cursor no extremo esquerdo e na 

parte de cima da imagem. 

 
 

A caixa de diálogo ao lado mostra as opções para a utilização da 

ferramenta.  

Você pode controlar a opacidade da imagem clonada, definindo o nível de 

transparência. 

 

 

 

 

 

 

A caixa de diálogo acima mostra as opções para a utilização da ferramenta 

Carimbo.  

Você pode controlar a opacidade da imagem clonada, definindo o nível de 

transparência. 



 

 

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE 
COLÉGIO PRESBITERIANO MACKENZIE – SP 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL 
 

 
 

 

  
Informática Educacional  

20

Se a opção “Usar todas as camadas” estive assinalada, todas as camadas 

usadas na imagem serão copiadas. Em caso contrário, somente a camada 

ativa. Mais adiante você aprenderá a trabalhar com camadas. 

 

 

A opção “Alinhado” assinalada permite que você aplique a mesma cópia da 

imagem independentemente de quantas vezes você solta e novamente 

pressiona o botão do mouse. Com esta opção não marcada, cada vez que 

você clicar com o mouse, uma nova cópia da imagem começará a ser 

pintada. 

  

 

Pode-se também definir o estilo da pintura da imagem copiada. Você define 

este padrão na mesma caixa de diálogo para o formato do pincel. 

 

Na foto acima, pode-se notar o símbolo que aparece quando é pressionada 
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a tecla Alt. 

Com um click no mouse, foi selecionada a imagem a partir daquele ponto. 

 

 

 

Abra a imagem que quer 

usar como padrão. 

Selecione a ferramenta de 

marcação e escolha a 

opção "quadrado". 

Selecione a área desejada 

com a ferramenta de 

marcação (foto ao lado). 

Vá ao menu principal, 

escolha Editar à Definir 

padrão. 

 

 

 

 

Crie um novo arquivo 

em branco. Utilize a 

ferramenta carimbo 

.O padrão 

selecionado por você 

irá completar toda a 

imagem de forma 

contínua e repetitiva. 
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A ferramenta Pincel do Histórico 
A ferramenta “Pincel do Histórico” (4) é possível pintar uma imagem usando 

uma cópia da própria imagem ou mesmo um efeito aplicado a ela 

anteriormente, que fica armazenado na paleta “História”. 

 

Se clicarmos duas vezes sobre essa ferramenta irá aparecer à caixa de 

diálogo abaixo. Veja o exemplo abaixo: 
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Todas as ações que são realizadas em uma foto (abrir, mudança do 

tamanho da imagem, transformação de cor, aplicação de filtros, etc) ficam 

armazenadas nas paletas “Histórico”.  

Para acessar essa paleta devemos: 

 

 

 
 

Com esta ferramenta de pintura (4) é possível criar efeitos artísticos 

nas imagens, usando como fonte para a pintura os estados 

armazenados no histórico de ações. Usando diferentes ajustes para o 

formato do pincel e também as opções da ferramenta (opacidade, 

tolerância, fidelidade, etc), você pode criar efeitos estilizados e 

texturas semelhantes a uma pintura. 
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Exemplo Prático: 

1º Passo: 

 

Arquivo à Abrir 

Abra uma imagem para podermos trabalhar. Essa imagem pode ser 

uma foto de uma paisagem. 

 
 

 

2º Passo: 

Editar à Preencher 



 

 

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE 
COLÉGIO PRESBITERIANO MACKENZIE – SP 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL 
 

 
 

 

  
Informática Educacional  

25

Irá aparecer uma caixa de diálogo “Preencher”: 

 

 

 

3º Passo: 

 

Dê um duplo clique na ferramenta “Pincel Histórico” para que apareça 

a caixa com as opções da ferramenta (foto acima).  

Coloque “50%” para a opacidade.  Escolha o formato do pincel para 

pintura. No nosso caso escolhemos um de 5 pixels. (Obs: para saber 

o tamanho do pincel, basta dar um duplo clique em cima do formato 

escolhido). 

Abra a paleta “Histórica" (histórico de ações). Comece a pintar a 

imagem que foi preenchida com o branco. A cada clique do mouse, 

uma série de pinceladas é aplicada à imagem no local onde está o 

cursor (foto abaixo à direita). 
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Vá aplicando as pinceladas até 

conseguir o efeito final 

desejado. Você pode ir 

variando os ajustes da 

ferramenta, e também o 

formato do pincel, para 

conseguir diferentes efeitos de 

pintura. O resultado final de 

nosso exemplo é mostrado ao 

lado. 

A Ferramenta Borracha 

 

A ferramenta Borracha (5) permite que determinadas áreas da 

imagem sejam revertidas para a cor de fundo da foto, o que significa 

que você pode apagar áreas indesejadas, dependendo do tipo de 

ajuste que você faz na ferramenta. Quando você aprender como 

funcionam as camadas (Layers), aprenderá também outras utilidades 

e funções desta ferramenta. 
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Com um duplo clique no ícone da ferramenta, você terá acesso as 3 

diferentes funções da Borracha: 

 

Vamos aprender como funciona a Borracha e conhecer suas funções. 

 

  

 

Abra uma imagem qualquer e selecione a ferramenta Borracha. 

Selecione a cor de fundo, que será aquela cor que a Borracha irá 

aplicar sobre a imagem (foto acima). 

Como em todas outras ferramentas, você pode escolher o formato e o 

tamanho da pincelada. 

Abra uma imagem qualquer e selecione a ferramenta “Borracha”. 

Selecione a cor de fundo, que será aquela cor que a Borracha irá 

aplicar sobre a imagem. 

 

Como em todas outras ferramentas, você pode escolher o formato e o 

tamanho da pincelada. 

 



 

 

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE 
COLÉGIO PRESBITERIANO MACKENZIE – SP 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL 
 

 
 

 

  
Informática Educacional  

28

 

Na caixa de opções (foto acima) existem 4 diferentes ajustes: 

As principais são: 

 

- Modo: pode-se escolher aplicar a ferramenta com textura de Pincel, 

Aerógrafo, Lápis ou em Blocos; 

- Opacidade: pode-se definir aqui o grau de transparência da cor 

aplicada pela ferramenta; 

 

 

Ferramenta Linha 
  

A ferramenta Linha (6) permite que você desenhe linhas retas de 

variadas larguras em suas imagens. Você pode também criar setas, 

com tamanhos e formas diferentes. 

 
 

 

Opacidade Modo 
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Para usar a ferramenta, você 

deve inicialmente definir os 

parâmetros que vão definir a 

forma do desenho. Dê um duplo 

clique em cima da ferramenta e 

a caixa de diálogo ao lado 

aparecerá em sua tela. 

 

À direita você define a opacidade: quanto menor a porcentagem, 

mais clara ficará a linha. 

Na opção “Peso” (vide caixa anterior) podemos definir a grossura da 

linha, isto é, quanto maior o número de pixels, maior será a 

espessura da imagem. 

Para criar uma seta com a ponta no início da linha, selecione "Ínicio", 

e com a ponta no final da linha, selecione "Fim". Selecionando as 

duas, você irá criar uma seta dupla. 

  

 

Observação: 

Para desenhar uma linha reta, aperte a tecla Shift, pressione o mouse 

e, sem soltar, movimente-o sobre o local desejado. A cada vez que 

você solta o mouse, e clica novamente, cria uma nova linha.  
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Para desenhar linhas inclinadas, arraste o mouse sem pressionar a 

tecla Shift. Para desenhar as setas, escolha o tamanho e a forma 

como mostrado acima e, divirta-se. 

 

Ferramentas Desfoque 

As ferramentas “Desfoque” (7) apresentam mais outras duas 

ferramentas. Para isso, basta clicar e segurar e automaticamente 

será possível escolher outras opções disponíveis, são elas: 

- Ferramenta “Nitidez”  

- Ferramenta “Borrar”  

 

 

 

Após escolher a ferramenta, é necessário definir o tamanho e o 

formato do pincel que será usado na edição da imagem.  Para realizar 

essa ação basta dar dois cliques sobre a ferramenta de “Desfoque”. 
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Defina também a pressão com que será aplicada a ferramenta. 

Clicando na opção “Usar em todas as camadas”, todas as camadas 

(layers) sofrerão a ação da ferramenta. 

 

Exemplo prático: 

1º Passo: 

Arquivo à Abrir 

Abra a imagem que será usada no seu trabalho. 

 

2º Passo: 

Vamos desfocar a ponta inferior esquerda e a direita observe no 

próximo exemplo. Para isso, mantenha pressionado o botão esquerdo 

do mouse enquanto você passa a ferramenta “Desfoque” sobre a 

imagem.  
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Dica:  

Esse recurso será muito utilizado para apagar a data que vem 

impressa na foto. 

 

Ferramentas Subexposição 

 

As ferramentas de “Subexposição” (8) são: 

- Subexposição  

- Superexposição  

- Esponja · 

As duas primeiras são usadas para clarear ou escurecer áreas 

específicas da imagem, e a terceira para aumentar ou diminuir a 

saturação de cor. 
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Ferramenta Texto  

Utilize essa ferramenta para inserir textos sobre a imagem. Com isso, 

você poderá criar legendas ou mesmo destacar partes primordiais da 

imagem. Além disso, você poderá escolher a formatação mais 

adequada para o seu texto (tipo, tamanho, cor, estilo, espaçamento 

entre linhas, alinhamento de palavras ou parágrafos, etc). Veja o 

exemplo a seguir: 

 

 

Brilho e Contraste da imagem 
O Adobe Photoshop permite alterar a incidência de luz sobre a foto, 

mudando-se assim a opacidade, o brilho, luminosidade, isto é, as 

propriedades elementares da imagem: brilho e contrate. 

1º Passo: 

Arquivo à Abrir 
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Vamos abrir uma imagem e alterar a porcentagem de brilho e 

contraste dessa imagem. 

 

2º Passo: 

Observe que a imagem anterior está muito escura, quase não 

podemos ater aos detalhes. Para isso, vamos utilizar: 

Editar à Ajustar à Brilho e Contraste 

 

3º Passo: 

Irá aparecer a caixa de diálogo “Brilho e Contraste”: 
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4º Passo: 

Observe as atuais configurações da foto: 

 

 

 

Segure e arraste. 
Estabeleça o 
percentual 
desejado. 

Retorna as 
configurações 
anteriores à 

aplicação dos efeitos 
de brilho e 
contraste. 
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Tamanho da Imagem 
Uma das maiores preocupações para quem trabalha com fotos para 

web, é o tamanho das mesmas. Se a imagem for muito grande, irá 

demorar a carregar (abrir) na tela. Nesse próximo exemplo 

estaremos mudando o tamanho (resize) da foto. Acompanhe: 

1º Passo: 

Arquivo à Abrir 

Devemos abrir a imagem que terá o seu tamanho reduzido ou 

aumentado (se for muito pequena). O tamanho ideal para quem 

trabalha com Web-designer é 250 pixels (não mais que 300 pixels). 

 

2º Passo: 

Imagem à Tamanho da Imagem 
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3º Passo: 

Devemos mudar o tamanho atual para 250 pixels. Observe: 

 

Dica: 

As imagens que apresentam a altura maior do que a largura da 

imagem deverá ser reduzida em 150/160 pixels, não mais do que 

isso. 

 

Altere a 
largura e 
altura da 

foto. 
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4º Passo: 

Note que o tamanho da imagem diminuiu e não sobrecarregará a 

página em que você estiver desenvolvendo. 

 

 

Aplicando sombra na imagem 

Um dos recursos muito utilizado pelos construtores de páginas, 

também conhecidos como web-designers é a aplicação de sombra na 

imagem. Isso faz com que o trabalho torne-se profissional e estético, 

além de destacar a imagem na web-page. 

1º Passo: 

Arquivo à Abrir 

Devemos abrir a imagem que será o objeto de nosso trabalho. 
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2º Passo: 

 Imagem à Tamanho da Imagem 

Relembrando: devemos verificar o tamanho (resize) da imagem. Não 

esqueça de mudar para 250 pixels.  

3º Passo: 

Vamos selecionar a imagem que iremos aplicar sombra.  

Observação: Para o Adobe Photoshop aplicar a sombra é necessário 

selecionar a imagem. 

Existem várias formas: 

Editar à Selecionar Tudo 

ou 

Ctrl + A (tecla de atalho – comumente mais usada) 

ou 

Ferramenta “Marca de Seleção”  

 

4º Passo: 
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Precisamos copiar o que está selecionado e enviar para a área de 

transferência do Windows (clipboard): 

Para copiar existem várias formas: 

Ctrl + C (tecla de atalho – comumente mais usada) 

ou 

Editar à Copiar 

 

5º Passo: 

Vamos criar um novo arquivo para inserir o que acabamos de copiar 

(lembre-se: o que você copiou está armazenado numa parte da 

memória RAM (memória temporária) denominada de área de 

transferência). 

Muito importante: ao criar um novo arquivo não esqueça de 

aumentar a altura e a largura desse novo arquivo em pelo menos 10 

pixels. Explicação: se não for feito isso, a sombra não terá espaço 

para ser aplicada e logicamente não visualizaremos a sombra. 

Lembre-se: o tamanho da foto foi alterado para 250 pixels (ver 

etapas anteriores). 

Arquivo à Novo 

ou 

Ctrl + N (tecla de atalho – comumente mais usada) 
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6º Passo: 

Devemos colar a imagem. 

Ctrl + V (tecla de atalho – comumente mais usada) 

ou 

Editar à Colar 

Aumentamos 
a largura e a 
altura em 10 
pixels para 
aplicar a 
sombra. 



 

 

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE 
COLÉGIO PRESBITERIANO MACKENZIE – SP 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL 
 

 
 

 

  
Informática Educacional  

42

Veja o modelo: 

 

 7º Passo: 

Utilize as setas de direção do teclado ou a ferramenta “Mover”  

para deslocar a foto do lugar de origem: 

Observe a mudança: 
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8º Passo: 

Finalizando o trabalho: 

Camada à Efeitos à Sombra Projetada... 
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9º Passo: 

Para aplicar a sombra não esqueça de clicar no botão OK. 
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10º Passo: 

Para terminarmos definitivamente o nosso trabalho, devemos salvar o 

arquivo como *.jpg (extensão convencionalmente utilizada para 

salvar imagens) e não como *.bmp (bitmap).  

Arquivo à Salvar 

 

 

 

Muita 
atenção na 

hora de 
salvar: 
salve 

dentro da 
sua pasta. 

Ao nomear 
o arquivo 

procure não 
ultrapassar 

8 
caracteres. 
Não utilize 

acento, 
cedilha... 

Vide mural 
da escola. 


