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Como usar o PAINT SHOP para obter boas fotografias.
Na imagem utilizada foram produzidos contrastes fortes para acentuar o carácter dramático da fotografia de 
Sebastião Salgado.
Fabricante: COREL 

PAINTSHOP printscreen
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1. EFFECTS 5. PALETA DE CORES
     Com este comando é possível criar vários efeitos      A paleta de cores oferece as diferentes 
na imagem: Blur, Sharpen, Enhance Photo (cor, possibilidades de uso das várias ferramentas de 
contrastes, saturação, remoção de olhos mão para transformar as cores da fotografia.
vermelhos, Clarify...), efeitos 3D e muitos outros.

6. FILE/FICHEIRO
     O Blur é usado para simular um fundo      A opção File serve para abrir fotografias e 
desfocado. guardá-las após a utilização do programa.
     O Sharpen é usado para dar mais definição à      Com este comando é possível abrir fotografias 
imagem. Recorre-se muitas vezes a este efeito existentes no computador ou iniciar projetos 
depois de usar a opção de reduzir o tamanho duma gráficos novos.
imagem.
     O Enhance Photo possui várias opções:      No momento de guardar os novos ficheiros de 
contrastar a fotografia, mudar as tonalidades das imagem, podem usar-se as extensões JPG (para 
cores, remover os efeitos de olhos vermelhos fotografias normais, com um grau de compressão 
criados pelo uso do flash das máquinas 10 sem reduzir a qualidade da imagem), GIF (para 
fotográficas, criar sombras e relevos, etc. projetos gráficos ou imagens com fundos 
     Para manter a fotografia natural, recomenda-se transparentes) e PNG (para projetos gráficos com 
o uso moderado de qualquer um destes efeitos. grandes superfícies de cores homogéneas), entre 

outros.

2. COLORS
     É importante o recurso a um bom editor      O recurso a esta ferramenta permite escolher 
de imagem como o PAINT SHOP cores e tonalidades. Com este comando, pode-se 
especialmente no caso de fotografias igualmente transformar uma fotografia colorida 
obtidas nas novas máquinas digitais, pois numa fotografia em escala de cinzentos (preto e 
estas exigem quase sempre um apuramento branco).
das cores e dos contrastes.

3. FERRAMENTAS DE MÃO
     Estas ferramentas servem para fazer crops 
(cortar), seleções (selecionar apenas algumas 
zonas das imagens para posteriormente adicionar 
efeitos apenas a essas zonas), selecionar cores na 
imagem, pincelar, apagar, pintar com spray, 
banhar completamente algumas zonas com uma 
única cor, usar a opção de texto...
     O recurso a estas ferramentas exige alguma 
perícia e revela-se muito útil para fazer arranjos 
gráficos criativos.

4. TOOL OPTIONS
     A caixa de opções de ferramenta deve ser 
ativada no menu superior do programa 
(VIEW/TOOLBARS/TOOL OPTIONS).      
     O recurso às ferramentas de mão (tópico 3) 
pode ser condicionado pelas opções da caixa Tool 
Options, que se abre automaticamente após a sua 
ativação.

     Exemplo:
     Ao selecionar o pincel no friso lateral esquerdo 
(FERRAMENTAS DE MÃO), a caixa de Tool 
Options fornece diferentes configurações da 
pincelada.

p.2-2p.2-2

TUTORIAL
COMO EDITAR FOTOGRAFIAS COM O PAINT SHOP | 

www.alunoscriativos.net
NOV2014


	Página 1
	Página 2

