
s máscaras são a ferramenta mais importante para
quem quer ir além do feijão-com-arroz com o Pho-
toshop. Elas permitem esconder (ou mascarar) qual-
quer área de uma camada de ajuste ou de pixels, possi-

bilitando um trabalho tanto localizado quanto global. As máscaras
vetoriais fazem a mesma coisa, mas funcionam de maneira distinta.
As máscaras normais são formadas por pixels em escala de cinza de
resolução variável e são editadas com as ferramenta de pintura ou
de seleção. O branco revela, o preto esconde e os outros tons ficam
no meio-termo. As vetoriais são formas independentes de resolu-
ção editadas com as ferramentas Pen ou Shape. Não podem ser
editadas com pintura nem produzir graus de transparência - mos-
tram informações ou não mostram nada.
A vantagem de uma máscara vetorial é que qualquer ponto

criado com a Pen fica presente na máscara e pode ser manipulado
a qualquer momento. Assim, o que realmente se tem são todas as
vantagens da Pen fixada na máscara - ótimo para recortar formas

com contornos sólidos. Obviamente, é possível criar um path
com a Pen, salvá-lo, convertê-lo em seleção e depois em máscara,
carregá-lo e recomeçar para fazer alterações - mas esse é um
método muito demorado. Para resumir, se você pretende usar
a Pen para recortar uma forma de contornos sólidos, a máscara
vetorial acelera o processo.



Abra a imagem da TV para começar. Depois,
abra a imagem do painel de madeira. Use Ctrl/Cmd + A para

selecionar tudo e Ctrl/Cmd + C para copiar. Volte à imagem da TV e use
Ctrl/Cmd + V para colar o painel.

Desative a
camada da madeira
por enquanto,
usando o olhinho
ao lado da camada.
Depois use Ctrl/Cmd
e + para aumentar
o zooma 100% ou
200%. Arraste com
a barra de espaço
pressionada para
se mover pela
imagem. Pressione
"P" para selecionar a
ferramenta Pen.

Olhe na barra de opções
da ferramenta na parte de cima da tela e clique no segundo

botão dentre os quatro à direita - "Subtract from Path Área". Vamos pôr
a máscara na camada da madeira: queremos subtrair a área da TV, e não
o contrário.

Defina o primeiro ponto no
canto superior esquerdo da TV. Depois, vá para o canto direito

e defina o segundo ponto sem soltar o botão do mouse. Arraste para
baixo e para a direita para curvar um pouco a linha para cima, de acordo
com a da televisão. Solte.

Olhamos
na parte de cima da TV e vimos uma pequena área no meio

que recai acima da curva. Não era possível elevar mais a curva a partir
das extremidades, pois haveria falhas nas bordas. Contornamos esse
problema clicando em outro ponto do path, segurando Ctrl/Cmd e
arrastando um pouquinho para cima.

Volte ao último ponto.
Quaisquer pontos
adicionais produzirão
uma curva que segue
a trajetória da curva
dos últimos dois
pontos. Não queremos
que isso ocorra; por
isso, seguramos Alt e
clicamos no último
ponto para evitá-lo. Um
par de linhazinhas retas
resolvem o detalhe do
canto da TV.



Clique em um
ponto no lado direito da TV onde

começa o suporte. A borda da TV é retinha, por
isso não é preciso arrastar para criar uma curva.
Clique em outro ponto do suporte onde sua
primeira curva começa a mudar a trajetória -
ela se achata um pouco - e arraste para seguir
essa curva.

Segure Alt e dique nesse novo
ponto antes de clicar em outro ao longo dessa
seção superior antes que a curva comece a
mudar a trajetória novamente - o canto do
suporte se curva para baixo - e arraste para
seguir a curva. Como antes, segure Alt e clique
nesse novo ponto.

Você já deve ter aprendido como
impedir que as novas curvas sigam a trajetória das anteriores

(Alt + clique) e onde pôr novos pontos para criar a curva seguinte (onde
as trajetórias começam a mudar). Utilize essas ferramentas para alinhar
a TV e o suporte. Inclua q papel de parede e o tapete no contorno, pois
vamos mantê-los.

Clique para reunir o último ponto
com o primeiro e fechar o path. Ative a
visibilidade do painel de madeira e selecione a
camada. Com o demarcador ativo (Ctrl/Cmd +
clique se não estiver) vá a Layer > Vector Mask
>Current Path. A TV, suporte, tapete e papel
de parede aparecerão.

Com
a seleção ativa, adicione
um ajuste de Curves
acima da camada da
madeira. Segure Alt e
clique entre as camadas
de curvas e a da
madeira para criar uma
máscara de corte. Ative
a camada da madeira;
puxe a curva para baixo
em um ponto para
escurecê-la. Use um
Gaussian Blur de 5 px
para suavizar a sombra
de acordo e diminua a
opacidade da camada.

Pressione Enter e clique na máscara
vetorial da camada. Mude de Subtract para
Add na barra de opções da ferramenta e reúna
os paths em cada uma das áreas internas do
suporte onde ainda se vê o fundo original. Eles
devem desaparecer, deixando ver a madeira.
Dê um zoom e arraste a imagem para conferir.

Use Alt para arrastar os pontos a
reposicionar. É aqui que a máscara vetorial mostra a que veio.

Depois de refiná-la, podemos recriar a sombra original da TV. Desative
a camada da madeira. Pressione "L" para chamar o Polygonal Lasso e
contorne grosseiramente a sombra do papel de parede para cima - não
tem problema incluir parte do papel de parede ou da TV.

Desenhe
um retangulozinho
comprido com alguns
pixels de altura na parte
de cima do rodapé com
o Lasso. Adicione uma
camada de ajuste de
curvas e use a mesma
técnica para criar a
sombra projetada pelo
rodapé. Use a técnica
da máscara vetorial
para adicionar uma
imagem à tela da TV,
caso desejado.
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