
Uma das principais características do Pho-
toshop é a possibilidade de se trabalhar 
com imagens bitmap, formadas por pi-
xels, e ainda utilizar ferramentas veto-

riais, como a caneta e as formas geométricas. Des-
sa forma, além da própria edição de fotos, é possível 
manipular imagens, criando diversos efeitos. Aqui 
mostraremos alguns desses recursos. 

TRATAMENTO DE IMAGEM 

Nosso objetivo aqui é transformar as pessoas que es-
tão na foto escolhida através de fusões e texturas. 

Antes de começar é necessário ajustar a lumi-
nosidade. Para isso, vá ao menu Image » Adjust-
ments •» Curves. Será aberta uma janela que relacio-
na a luminosidade e o contraste. Explore um pouco 
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até encontrar o ponto desejado. Feito isso, é hora 
de começar o verdadeiro retoque. A partir daí se-
rão utilizadas as ferramentas Spot Healing Brush, 
Healing Brush, Patch e Clone Stamp. 

Utilize a ferramenta Spot Healing Brush para re-
tocar áreas pequenas, como pintas e espinhas, a fer-
ramenta Healing Brush para áreas um pouco maio-
res, como olheiras, a ferramenta Patch para grandes 
áreas, como marcas de expressão, e a ferramenta 
Clone Stamp para "esconder" áreas desejadas. 

Se estiver levando muito tempo, não se preocu-
pe. É normal que o retoque de imagens leve algum 
tempo. Uma dica é tentar habituar-se aos atalhos 
das ferramentas. 

FUSÃO 

É hora da verdadeira transformação! Agora que 
os modelos já estão com suas imperfeições trata-
das, vamos transformá-los em monstros. A grande 
jogada é trabalhar com texturas — escamas, pe-
dras, madeira etc. E lembre-se de sempre manter 
as texturas, a imagem original, os olhos e outros 
elementos em camadas diferentes. 
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Para começar, tomemos como base a modelo 

do meio. Antes de transformá-la em réptil, suas co-

res foram "dessaturadas" Para fazer o mesmo, vá ao 

menu Image » Adjustments Desaturate. 

Depois, vá às opções da layer (camada) da tex-
tura e selecione Overlay. Com isso, você mesclará 
as camadas, deixando os tons escuros mais escu-
ros, clareando os tons claros e misturando os tons 
médios por igual. 

Uma dica é trabalhar no menu Color Balance em 
Image » Adjustments •» Color Balance. Ajustando 
os controles deslizantes, você pode equilibrar ou 
desequilibrar as cores da imagem. Neste caso, elas 
foram desequilibradas com doses de verde e um 
pouco de amarelo. 

Agora importe a imagem da textura desejada, 
sobreponha a modelo com ela e, com a ferramenta 
Eraser, apague os excessos. Para dar um tom mais 
macabro, vá em Images Adjustments » Invert para 
trabalhar com o negativo da textura. 

Com a textura já pronta, é hora de trabalhar com 

os olhos. Assim como com as escamas, uma ima-

gem de olho reptiliano foi importada. As áreas in-

desejadas foram apagadas e, no menu Color Balan-

ce, a imagem foi dosada com bastante verde. Você 

pode ainda usar a ferramenta Blur para suavizar as 

extremidades do olho. 
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Com essas mesmas téc-
nicas, há uma porção de 
efeitos possíveis de fazer. 
Veja as imagens ao lado. 
Temos o exemplo do ho-
mem-pedra e do garoto 
de fogo, ambos mais fáceis 
de fazer. Basta ter texturas 
e imagens bacanas com a 
melhor resolução possível. 
No caso do homem-pedra, 
ao invés da opção Overlay, 
foi utilizada a Multiply, que 
trabalha apenas com as 
áreas escuras da imagem, 
dando destaque somen-
te às rachaduras da ima-
gem e às deformações da 
pedra, por exemplo. 

Para ser a lcançado o 
efeito do fogo é preciso mexer com layers. Aqui, as 
camadas foram utilizadas para sobrepor ou escon-
der as imagens de fogo, que, como já mostrado, fo-
ram apagadas com a ferramenta Eraser para manter 
apenas a parte desejada, sem o fundo. 

Observe que cada camada possui uma imagem, 
seja do modelo, do fogo ou até da própria textura. 

Dessa forma, trabalhe com a sobreposição de 
layers para o modelo possuir fogo atrás e em sua 
frente. Para que o efeito fique mais real, diminua 
a opacidade das camadas do fogo para deixá-los 
mais transparentes. 

EFEITOS 

O último passo para a total transformação é criar 
um fundo místico. Para a nossa proposta nada me-
lhor do que uma noite escura de lua cheia, não? 
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e está se preparando 
para a fase estadual 
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Conhecimento. 

Bem, para começar importe uma imagem de lua 
cheia e uma de céu estrelado. Lembrando-se de 
trabalhar com layers diferentes, selecione a imagem 
da lua e a sobreponha ao céu. 

A partir daqui, um artifício muito importante 
do Photoshop será utilizado: a ferramenta Brush. 
Além das imagens digitais encontradas nas biblio-
tecas que já são carregadas normalmente quando 
instalado o Photoshop, você pode ainda fazer o 
download de diversas brushes diferentes na inter-
net. Dessa forma, torna-se muito mais fácil e rápi-
do alcançar efeitos que antes poderiam levar dias 
para serem feitos, como o deste caso. 

Selecionando a ferramenta Brush, diversas ope-
rações são exibidas no painel de opções. Selecione 
a opção Load Brushes para carregar a Brush deseja-
da. Procure no seu sistema onde você deixou suas 
Brushes e carregue-as. Aqui, as Brushes 89-abstract3, 
com efeitos de luzes, e Roots_and_leaves_by_ 
winerla, dos pinheiros, foram carregadas. 

Agora, utilize sua imaginação para criar compo-
sições diferentes. Atentando novamente ao uso das 
camadas, explore suas Brushes em diferentes apli-
cações para que obtenha o melhor resultado pos-
sível. Optamos por criar uma floresta de pinhei-
ros secos sob uma lua que esteja emanando uma 
energia mística no céu. 

E assim foi criada a arte-final. O Photoshop é 
uma grande ferramenta para designers bem pre-
parados. Por isso, procure sempre incrementar 
seus conhecimentos para representar o melhor de 
sua profissão! 0 
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Text Box
Fonte: Tecnologia Gráfica, São Paulo, v. 3, ano 15, n. 78, p. 42-46, 2011.  




